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RESUMO 

 

RODRIGUES, Mariana Fontoura. Os azulejos portugueses do Museu do Açude: um 

diálogo entre coleção e arquitetura. 2018. 149 f. Dissertação (Mestrado em Memória e Acervos) 

– Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de 

Janeiro, 2019.  

 

O azulejo, enquanto objeto decorativo e arquitetônico, vem, ao longo dos últimos cinco 

séculos, tanto em Portugal quanto no Brasil, sofrendo mudanças e adaptações significativas. 

Como suporte para inúmeras criações artísticas, ele conta através de sua trajetória um pouco da 

história dos dois países principalmente no contexto das artes decorativas, permitindo novos usos 

e interpretações. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um novo olhar sobre a azulejaria 

enquanto elemento decorativo e não somente revestimento parietal, através do programa 

decorativo interior e exterior de uma casa de elite do século XX. A casa, hoje Museu do Açude, 

pertenceu ao grande empresário, colecionador e mecenas Raymundo Ottoni de Castro Maya, 

personalidade marcante e importante para a sociedade do Rio de Janeiro na primeira metade do 

século XX e possui uma das maiores coleções de azulejaria portuguesa dos séculos XVII e 

XVIII no Rio de Janeiro, podendo ser considerado um museu do azulejo. Castro Maya, como 

ficou conhecido, transformou a pequena casa de chácara, local de grandes festas e banquetes, 

ao gosto neocolonial, movimento muito em voga na época, e também para preservar o passado 

colonial da Floresta da Tijuca com seus belos casarões, que envolve todo o entorno da casa 

Museu. Através da rica coleção de azulejos portugueses que foi sendo adquirida desde a década 

de 1920 até a década de 1940, escolhida para ser assentada em comunicação com cada espaço 

de habitação, Castro Maya possibilitou um novo olhar para a arte azulejar nos interiores e 

também no exterior, deixando uma marca na transformação do gosto e dos modos de morar da 

primeira metade do século XX e que até hoje impressiona a todos os visitantes. 

 

Palavras-chave: Azulejo. Portugal. Coleção. Artes Decorativas. 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Mariana Fontoura. The portuguese tiles of the Açude’s Museum: a 

dialogue between collection and architecture. 2018. 149 p. Dissertação (Mestrado em Memória 

e Acervos) – Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, Fundação Casa de Rui 

Barbosa, Rio de Janeiro, 2019. 

 

The tile, as a design object and architectural piece, has been undergoing significant 

changes and adaptations along the last five centuries in Portugal and Brazil. As a material 

support for countless creations, the tile tells a little about the history of both countries through 

its trajectory, mainly in the context of the decorative arts, extending its range for new 

interpretation and use. This project aims to uncover a decorative element side of the tile, 

breaking the ordinary look of coating ceramic material through the design project of a twentieth 

century elite house. This private property, now known as Museu do Açude, belonged to the 

entrepreneur, collector and Art sponsor Raymundo Ottoni de Castro Maya, a remarkable 

personality and important person for the society of the first half of twentieth century in Rio de 

Janeiro. The house holds one of the biggest Portuguese tile collections from centuries 17th and 

18 th, therefore, considered a real tile museum. Castro Maya, as he was known, gave a 

neocolonial decorating approach, style movement in vogue at the time, to his cottage while 

keeping the harmony with the colonial style given by the Tijucas forest that surrounds the 

museum. The impeccable collection of Portuguese tiles panels, built by pieces collected 

between the decades of 1920 and 1940 with the goal of keeping a consist unit between the house 

spaces, has repurposed the tile in an extraordinary way, both inside and outside the house-

museum. Castro Maia left a mark on the transformation of style and way of living on the first 

half of the twentieth century, which impresses all visitor until today. 

 

Keywords: Tile. Portugal. Collection. Decorative arts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar o uso do azulejo não somente como 

revestimento parietal mas como elemento decorativo numa casa de elite da primeira 

metade do século XX, relacionando sua iconografia com os espaços de habitação. Tomou-

se como objeto para tal, a coleção de azulejos portugueses do Museu do Açude, no Rio 

de Janeiro. O museu já foi objeto de diversos estudos acadêmicos1 voltados tanto para a 

sua constituição como Casa Museu como para as suas coleções de arte, que utilizam como 

suporte as telas, esculturas, porcelanas, pratarias, os papéis, têxteis e o mobiliário. Dentre 

elas, destaca-se a rica coleção de painéis de azulejos portugueses dos séculos XVII e 

XVIII que foram assentados na casa principal e em pavilhões no exterior.  

A coleção de azulejos portugueses do Museu do Açude é também um dos objetos 

de investigação da arquiteta e professora Dora de Alcântara2, principal pesquisadora de 

azulejos do Brasil, a qual, por afinidade de interesse, se faz fonte primordial para esta 

pesquisa. Para além da bibliografia brasileira, também foi realizado um longo estudo 

através das publicações portuguesas tendo como fontes principais a investigação legada 

por João Miguel dos Santos Simões, com destaque para a obra intitulada A arte do azulejo 

em Portugal, transformada pouco tempo depois no Corpus da Azulejaria Portuguesa. 

Além da obra de Santos Simões, a pesquisa foi complementada pelos estudos do professor 

José Meco, da Prof.ª Dra. Maria Alexandra Gago da Câmara, da Prof.ª Dra. Rosário 

Salema de Carvalho e de inúmeros trabalhos de cunho acadêmico, que foram de grande 

contribuição para a realização desta pesquisa. 

O Museu do Açude está localizado no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro (BR), 

e foi em sua origem uma construção rural transformada em casa de veraneio na década de 

1920 pelo empresário, mecenas e colecionador Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894-

1968). A casa foi o local de abrigo de suas inúmeras coleções, de suas luxuosas e 

requintadas festas e banquetes além da prática de esportes, como as cavalgadas entre 

amigos pela Floresta da Tijuca, que ocupa o entorno da casa. 

                                                      
1 Dentre os principais destaco: BATISTA, Denise Maria da Silva. Museus Castro Maya: de coleção 

privada a museu público. UNIRIO/MAST, Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado em Museologia e 

Patrimônio). Universidade Federal do Rio de Janeiro, MAST. Disponível em: http://ppg- 

pmus.mast.br/dissertacoes/denise_maria_da_silva_batista.pdf. Acesso em: 10 jan. 2017; SIQUEIRA, 

Vera Beatriz. Coleção Castro Maya – estilo e instituição. Instituto de Artes da UERJ. Disponível em: 

http://anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/004.pdf. Acesso em: 10 abr. 2017. 
2 Dora de Alcântara é autora de Azulejos portugueses em São Luís do Maranhão (1980), Azulejos na cultura 

luso-brasileira (1997), Museus Castro Maya: Museu do Açude e Chácara do Céu (1994), Azulejos na 

coleção Castro Maya (2003); e Azulejaria em Belém do Pará (2016). 

http://ppg-/
http://a/
http://anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/004.pdf
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Para compor a trajetória da coleção de azulejos portugueses na casa, que abrange 

desde a escolha dos painéis, de acordo com o gosto decorativo do proprietário, até o seu 

assentamento nos cômodos, a pesquisa foi articulada em cinco capítulos iniciados a partir 

desta introdução onde é abordado de maneira geral todo o percurso. Nos capítulos 

seguintes aborda-se a trajetória de vida de Castro Maya, a casa e sua transformação em 

museu, um breve relato sobre o azulejo tanto em Portugal quanto no Brasil e a relação 

entre a coleção de painéis de azulejos e os cômodos em que foram assentados. Por fim, 

através de um folheto, sugere-se um caminho convidando o visitante a fazer um percurso 

azulejar na propriedade, contando um pouco os caminhos que tiveram a coleção. 

Percorrendo a trajetória de vida de Castro Maya e de sua família, o capitulo dois 

aborda seus gostos pessoais e sua personalidade marcante na sociedade do Rio de Janeiro 

do início do século XX.  Um importante empresário, homem culto e refinado, que amava 

os esportes aquáticos e os cavalos, além de um grande anfitrião, Castro Maya foi também 

um bibliófilo fervoroso e um grande colecionador de arte, gosto herdado de seus pais. 

Entre as suas coleções, destaca-se a de aquarelas de Jean-Baptiste Debret, sendo hoje este 

acervo o mais completo da atuação do pintor no Brasil e que motivou Castro Maya a 

construir um pavilhão na casa do Açude somente para abrigá-la, e que receberia também 

parte da coleção de azulejos do programa decorativo exterior, completando as grandes 

transformações que fizera na antiga casa. 

A pequena casa, tema do terceiro capítulo, transformada por Castro Maya a partir 

da década de 1920 ao gosto neocolonial, movimento artístico em voga na época, foi aos 

poucos ganhando forma e estilo sofisticado com alpendre em arcadas, beirais com telhas 

portuguesas que se uniram a uma grande coleção de louças do Porto (PT) com pinhas, 

globos e estátuas além, claro, dos painéis de azulejos portugueses vindos de várias partes 

do Brasil e de Portugal. O entorno da casa cercado pela Floresta da Tijuca com seu 

passado agrícola e suas fazendas coloniais de café, também serviu de inspiração para essa 

transformação. Além disso, Castro Maya fez parte do processo de recuperação da floresta 

em 1947, o que reforçou esse desejo de preservação da memória do local, que ele 

frequentava desde a infância com seus pais. 

Com a transformação da casa, Castro Maya inicia o processo de compra dos 

painéis de azulejos. Os primeiros vieram na década de 1920, de um antigo sobrado no 

Maranhão, para revestir o alpendre da casa principal. Mais tarde, novos painéis foram 

encomendados também do Maranhão, o que motivou Castro Maya a construir o primeiro 

pavilhão somente para abrigá-los. Outros vieram ainda de Salvador, na Bahia. Mais 
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adiante, em 1938, encomendou grandes painéis de Lisboa para revestir o segundo 

pavilhão, através do antiquário Ruben Leitão, o grande interlocutor nesta fase. A 

azulejaria portuguesa foi fundamental no programa decorativo da casa, não somente em 

seu exterior mas principalmente em seu interior, revelando o gosto do proprietário, seu 

modo de morar e seu apreço pelos azulejos enquanto elemento decorativo. 

Para entender o processo de valorização do azulejo enquanto objeto decorativo, o 

quarto capítulo relata uma breve trajetória do azulejo em Portugal, a partir da sua entrada 

no país no século XVI. O capitulo também narra brevemente a evolução do azulejo 

português no Brasil até a chegada do movimento modernista que na arquitetura 

possibilitou a interação com as artes plásticas, tornando-se um marco na transformação 

da azulejaria brasileira assumindo a partir daí, uma estética nacional. 

O tema do quinto capítulo, e objeto desta pesquisa, discorre sobre o diálogo entre 

arquitetura e artes decorativas através da azulejaria, começando pela escolha dos painéis 

até a sua colocação nos locais determinados pelo proprietário. O capítulo que encerra a 

pesquisa destaca justamente algumas possibilidades do critério utilizado por Castro Maya 

nessas escolhas. Como os painéis não foram concebidos para os locais, foi necessária uma 

readaptação. Dora Alcântara (2003, p. 42) destaca que “não dispondo de paredes 

suficientemente extensas para abrigar os painéis adquiridos, Raymundo Ottoni de Castro 

Maya subdividiu séries e até algumas de suas unidades”. Maria Alexandra Gago da 

Câmara (2007) destaca que o assentamento dos painéis de azulejos temáticos, mesmo não 

estando em seu local de origem, ou seja, não tendo sido concebidos para aquele local, 

possuem uma ordem lógica em relação a distribuição de acordo com o cômodo que foi 

inserido. Existe uma relação entre a iconografia do azulejo e o espaço de habitação, 

tornando-o um elemento decorativo e objeto arquitetônico. A pesquisadora destaca ainda 

que “em termos de decoração, a utilização dos revestimentos azulejares em interiores e 

exteriores constitui uma forma lúdica de animação dos espaços” (CÂMARA, 2007, p.27), 

para além disso, é também um importante indicador social e econômico do proprietário.  

Ao final, a pesquisa convida o visitante do museu, através de um folheto 

educativo, a fazer um percurso sensorial por esta belíssima coleção de azulejos 

portugueses, criando uma atmosfera lúdica entre coleção, arquitetura e natureza. A 

coleção de azulejos do Museu do Açude, dada sua extensão, poderia torná-lo o nosso 

Museu do Azulejo.   
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Castro Maya tinha um sonho em vida, que era o de transformar sua casa do Açude 

em um museu que conectasse a natureza, a cultura, as artes. Segundo o historiador Paulo 

Herkenhoff, (1996, p.52), 

O acervo constante das coleções reunidas e a nós legadas por Castro 

Maya expressa a valorização de nossa cultura colonial e oitocentista 

associada a manifestações cosmopolitas que, juntas, refletem o savoir-

faire e savoir-vivre de um cidadão do mundo.” 

 

Para concretizar o objetivo desta pesquisa e possibilitar uma transformação no 

olhar para a azulejaria enquanto objeto decorativo, foram realizadas pesquisas de campo, 

muitas conversas e encontros com pesquisadores, além de consultada vasta bibliografia.  

As pesquisas de campo feitas na sede do Museu do Açude no Rio de Janeiro, 

foram de suma importância para a realização deste trabalho. O museu foi o local do 

percurso sensorial e intuitivo permitindo, através dos cinco sentidos, uma conexão maior 

com o clima envolvente da Floresta da Tijuca, da casa neocolonial, dos painéis de azulejos 

e, por consequência, de toda a história que a casa tem para contar. Foram também de 

imensa e fundamental relevância as pesquisas realizadas no acervo pessoal de Castro 

Maya, preservado no Museu Chácara do Céu. As conversas com a diretora dos Museus 

Castro Maya, Vera Alencar, com a professora Dora Alcântara, grande incentivadora deste 

projeto, com o historiador Julio Bandeira e os irmãos Mabel e João Arthou, netos do 

engenheiro Cesar Melo e Cunha responsável pela reforma da casa em 1920, além de todos 

os envolvidos ao longo deste percurso, enriqueceram muito o resultado.  

As três oportunidades de pesquisa de campo realizadas em Portugal definiram o 

rumo deste percurso através de muitas conversas com investigadores da azulejaria 

portuguesa. Também foram realizadas inúmeras visitas ao Museu Nacional do Azulejo, 

em Lisboa, além dos inúmeros palácios e museus que a cidade abriga. E também ao Az 

Infinitum3, projeto da Rede de Investigação em Azulejo, um grupo de pesquisa do ARTIS 

- Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, cujos 

estudos investigativos contribuíram imensamente neste desafio de estudar um pouco dos 

cinco séculos da azulejaria portuguesa, para entender o processo de sua evolução no 

                                                      
3 O Az Infinitum é um projeto da Rede de Investigação em Azulejo, um grupo de pesquisa do ARTIS - 

Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenado pela Dra. 

Rosário Salema de Carvalho juntamente com o Dr. Alexandre Pais do MNAz – Museu Nacional do Azulejo 

em Lisboa. É uma plataforma online dedicada ao azulejo produzido ou aplicado em Portugal, em 

permanente actualização. Permite registar e confrontar dados relativos a imóveis, espaços, revestimentos, 

autorias, referências bibliográficas e documentais, imagens, etc., organizando-se em cinco grandes áreas: 

In situ, Autores, Padrões, Iconografia, Bibliografia. Fonte: Az Infinitum. Disponível em: 

http://redeazulejo.fl.ul.pt/default.aspx. Acesso em 18 nov. 2018. 

http://redeazulejo.fl.ul.pt/default.aspx
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Brasil.  

Por fim, esta pesquisa procurou abordar a azulejaria no contexto das artes 

decorativas, como um objeto decorativo numa casa de elite da primeira metade do século 

XX no Rio de Janeiro, enquanto expressão privilegiada das relações estéticas e culturais 

luso-brasileiras.   
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2   AS MUITAS FACES DE RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA 

 

Raymundo Ottoni de Castro Maya nasceu em Paris, em 22 de março de 1894, na 

Rue Boissère, filho do maranhense da cidade de Viana, Raymundo de Castro Maya (1856-

1935) - que, na ocasião, já ocupava o cargo honorífico de Vice-Cônsul do Brasil na 

França4 - e de Theodósia Ottoni de Castro Maya (1866-1953), nascida no Rio de Janeiro 

de família de proeminentes liberais mineiros. A família regressou ao Brasil quando ele 

completou cinco anos de idade. 

Castro Maya (1894-1968) (fig. 1), como ficou conhecido, era o mais novo dos três 

filhos do casal. Seus irmãos eram Christiano Ottoni de Castro Maya (1890-1923) e Paulo 

Ottoni de Castro Maya (1893-1928). 

Aluno do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, Castro Maya se formou em 

Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Brasil, em 

1915. Foi um homem culto, que circulou entre as mais importantes personalidades da 

elite carioca da primeira metade do século XX. Um empresário ímpar, um grande 

mecenas, colecionador e, principalmente, um homem que se preocupou em tornar 

públicas suas aquisições, contribuindo para a cultura e valorizando a arte, com destaque 

para a arte brasileira. Um legado deixado em suas duas casas transformadas em museu, 

no Rio de Janeiro. 

Figura 1. Retrato de Castro Maya. Candido Portinari, 1943. Óleo sobre tela; 72,5 x 60 cm. 

Fonte: Coleção MCM Reg. 1608. Rio de Janeiro. 

 

 

                                                      
4 Esta informação é baseada em bibliografia consultada sobre Castro Maya e citada nas referências. 
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 2.1 A família Castro Maya 

 

Raymundo de Castro Maya, pai de Castro Maya, foi um grande colecionador, 

apreciador das artes e introdutor do filho no colecionismo. Engenheiro de profissão, 

oriundo de família de industriais no Maranhão, foi o fundador em 1891 da S.A. Cia Geral 

de Melhoramentos do Maranhão. Muito ligado a d. Pedro II, por quem foi convidado para 

ser preceptor de seu neto Pedro Augusto nos estudos de engenharia,5 passou a frequentar 

a corte, onde conheceu sua futura esposa, Theodósia. Além disso, trabalhou com o sogro 

como técnico da Estrada de Ferro Dom Pedro II (Estrada de Ferro Central do Brasil). 

Raymundo faleceu no Rio de Janeiro em agosto de 1935 deixando 25% de sua herança 

para o único e então filho vivo, além de duas propriedades, que mais tarde se 

transformariam nos Museus Castro Maya. 

Sua mãe, Theodósia Rosália Ottoni, nascida no Rio de Janeiro, foi uma mulher 

intelectual, herdeira da família Ottoni, filha de Christiano Benedito Ottoni (1811-1896) e 

Bárbara Baldina de Araújo Maia (1822-1900)6. A família de Theodósia destaca-se pela 

contribuição na melhoria e modernização dos transportes ferroviários no Brasil. 

Theodósia7 também era sobrinha de Teófilo Ottoni, político conceituado em Minas Gerais. 

Raymundo e Theodósia (fig. 2) casaram-se em 24 de setembro de 1889, ano 

agitado pela derrubada da monarquia e do exílio do imperador Pedro II na Europa. 

Acredita-se que o casal tenha se mudado
8 para Paris logo após o nascimento de Paulo, 

segundo filho, em 1893. 

                                                      
5 MUNIZ, Pollyanna. O Vianense que era professor do príncipe do Brasil. Academia Vianense de Letras. 

Disponível em: http://www.avlma.com.br/index.php/noticias/353-o-vianense-que-era-professor-do-

principe-do-brasil. Acesso em: 01 nov. 2017. 
6 Os pais se casaram em Valença, no Estado do Rio de Janeiro, em 1837, viveram juntos por quase sessenta 

anos e tiveram quinze filhos, mas somente seis sobreviveram. Seu pai foi capitão-tenente da Marinha, 

engenheiro pela escola militar de Engenharia no Rio de Janeiro e professor de matemática, além de 

deputado e senador do Império, sendo promovido a senador da República após a proclamação. Com 

admiráveis conhecimentos técnicos, foi o diretor da Estrada de Ferro Dom Pedro II, sendo o chefe de seu 

genro, Raymundo. 
7 Destaca Batista (2012) que “De D. Theodósia pode-se dizer que era mulher culta e dominava com 

perfeição o francês. Católica, dedicou parte de sua vida à tradução e divulgação no Brasil dos escritos da 

pensadora católica Elisabeth Leseur (1866-1914)”. 
8 A irmã de Theodósia, Virginia Balbina Ottoni, viveu em Paris com seu marido e seus dois filhos entre os 

anos de 1879 e 1893, o que pode ter facilitado a ida da família Castro Maya para a capital francesa. Algumas 

cartas foram enviadas pelos avós Christiano e Bárbara aos netos, nas quais expressavam o desejo de 

acompanhar o crescimento deles, mesmo à distância. As cartas foram publicadas em Lopes (2005, p. 76).  

http://www.avlma.com.br/index.php/noticias/353-o-vianense-que-era-professor-do-principe-do-brasil
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Figura 2. Dr. Raymundo de Castro Maya e Theodósia Ottoni de Castro Maya. Sem data. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

Os irmãos de Castro Maya, Christiano Ottoni de Castro Maya e Paulo Ottoni de 

Castro Maya, eram seus companheiros na leitura e nas brincadeiras (fig. 3). Paulo foi 

sócio de Castro Maya e o irmão mais próximo dele, com quem compôs a diretoria da 

empresa da família no Maranhão, montou apartamento em Paris e fundou ainda a Cia 

Carioca Industrial, em 1925. Vítima de um trágico acidente aéreo na baía de Guanabara, 

ao fazer uma homenagem ao navio em que Santos Dumont retornava ao Brasil, Paulo 

morreu em 1928, solteiro e sem descendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Da esquerda para a direita, Raymundo, Paulo e Christiano na varanda do antigo  

palacete em Santa Teresa. 1903. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya.  
 

 

Não há muitos relatos da convivência de Christiano com Castro Maya. Ele 

também morreu muito jovem, aos trinta anos, deixando mulher e duas filhas menores. 
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Toda a família gostava de fazer passeios restauradores pelo Alto da Tijuca até a 

Cascatinha (fig. 4). 

Figura 4. Família Castro Maya em passeio pela cascatinha do Alto da Tijuca. 1903. 

Fonte: acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

Com muito gosto pelas artes, o casal Raymundo e Theodósia começou a adquirir 

obras raras na França, iniciando assim a sua coleção particular. Após o retorno ao Brasil, 

em 1899, vivenciaram no Rio de Janeiro o auge da Belle Époque e adquiriram mais 

algumas obras de arte. Inicialmente, a coleção era composta por numismática (moedas) e 

livros, seguidos por pinturas e aquarelas. Segundo Herkenhoff (1996, p.12), a coleção de 

arte francesa deles foi uma das maiores do Rio de Janeiro, 

desde o século XIX esse nobre casal colecionou arte francesa, 

adquirindo periodicamente pinturas de Boudin e Sisley, entre muitos 

outros. É provável que a doação dos Barões de São Joaquim, com suas 

vinte pinturas de Boudin, tenha estimulado ao jovem Castro Maya, já 

residente ao Rio de Janeiro, a adquirir uma tela deste pintor em 1923, 

na exposição da galeria parisiense George Petit no Rio de Janeiro. A 

pintura de Boudin, tanto quanto o livro de Baudelaire, são pontes entre 

duas gerações de sensibilidade da família Castro Maya. 

 

Destaca-se também, nessa coleção, alguns objetos pessoais da imperatriz Teresa 

Cristina, adquiridos por Raymundo Castro Maya em 1890, antes da ida da família para Paris, 

no Sexto, Décimo e Décimo Primeiro Leilões do Paço
9

. No Sexto Leilão, adquiriu uma 

“pêndula de bronze dourado a fogo com figuras cinzeladas (lote 885)” e um “cubo de 

espermacete (lote 953)”, que é uma espécie de óleo de cachalotes muito usado para 

                                                      
9 Anuário do Museu Imperial, 1940. Copia digitalizada do arquivo do Museu Imperial, volume I. A194004 

(Anexo A). 
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fabricar velas. No Décimo Leilão, arrematou “um pequeno e belo relógio de viagem, de 

repetição, em bronze, delicadamente gravado, com paredes de cristal biselado (lote 

1924)” e também o lote 1994, que, segundo o Anuário, era precioso, sendo que, 

uma mesinha retangular de charão japonês, com figuras douradas em 

relevo, estojo para costura com as peças em marfim, tendo na parte de 

baixo um saco de tafetá de seda para costuras, foi vendida ao dr. Castro 

Maia por 500$000 (lote 1994). Está em poder de sua excelentíssima 

viúva. É um precioso objeto que pertenceu à imperatriz dona Teresa 

Cristina. Supomos seja “a muito rica mesa de costura de charão com 

utensis de marfim lavrado”, colocada no gabinete de trabalho da 

imperatriz, na fragata Constituição, quando a foi buscar em Nápoles, 

em 1843[...]. (Anuário do Museu Imperial, 1940, cópia digitalizada, 

volume I. A1940_04, p. 84) 

 

Neste mesmo leilão, foi adquirido pelo comendador Antônio Rezende o lote 196, 

que era a cama de solteira da princesa Isabel, que, mais tarde, na década de 1910, seria 

arrematada por Castro Maya, pai, no Leilão do Conde Sebastião de Pinho e doada por seu 

filho ao Museu Imperial, na década de 1940. O lote 196 era formado por uma cama de 

jacarandá Rezende atribuída à princesa Isabel quando solteira, sendo 

posteriormente vendida no leilão do conde Sebastião de Pinho (1910) e 

comprada pelo dr. Castro Maia, cujo filho, o dr. Raimundo, ofereceu-a 

ao Museu Imperial. (Anuário do Museu Imperial, 1940, cópia 

digitalizada, volume I. A1940_04, p. 84) 

 

Raymundo Castro Maya, pai, também tinha muito apreço pela compra de casas, 

hábito passado para Castro Maya. A família adquiriu alguns imóveis no Rio de Janeiro, 

Bahia, Maranhão, Goiás, Paris e Portugal. No Rio de Janeiro, possuíam as casas do Alto 

da Tijuca, a do Açude (também no Alto da Tijuca), a de Santa Tereza (Chácara do Céu) 

e a da rua Guanabara (fig. 5), entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Casa da antiga rua Guanabara, nº 68. 1919. 

Fonte: acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 
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Duas dessas casas, e as principais, e que hoje compõem os Museus Castro Maya, 

são a de Santa Teresa (Chácara do Céu) e a do Açude, no Alto da Boa Vista, ambas no Rio 

de Janeiro. A primeira, comprada pelo pai, era um palacete onde a família viveu quando 

retornou de Paris, em 1899, e a casa em que Castro Maya morou até 1917, quando da sua 

ida para o Maranhão para cuidar dos negócios da família (fig. 6). Na ocasião, ele já 

possuía uma casa no bairro de Botafogo e um apartamento no Flamengo, mas foi no 

palacete que ele viveu a maioria do tempo. Em 1950, Castro Maya mandou demolir o 

palacete para iniciar o projeto de uma nova casa, aos moldes modernistas da época. A 

segunda casa, no Alto da Boa Vista, também comprada por seu pai, em 1913, foi 

transformada em sua casa de veraneio ao gosto neocolonial e era conhecida como casa do 

Açude. 

 

Figura 6. À esquerda, palacete de Santa Teresa em 1915. À direita, a nova casa. 

Fonte: à esquerda, acervo MCM. Álbuns de Castro Maya, à direita 

A autora. Março de 2017. 

 

Observa Herkenhoff (1996, p.12) que “em muito se parecem e se completam as 

duas gerações de Raymundos, cada um em sua época, fazendo de suas vidas um marco 

no colecionismo da arte, principalmente naquelas que representavam a cultura brasileira”. 

Castro Maya deu sequência a toda essa herança legada pelo pai, tornando-se um 

grande empresário, mecenas, colecionador e anfitrião, e deixando sua marca na elite da 

sociedade carioca da segunda metade do século XX. 
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 2.2 O empresário colecionador de arte 

 

Como um homem de negócios, Castro Maya fundou em 1925 junto com seu irmão 

Paulo, a Companhia Carioca Industrial e foi indicado como representante da 

Confederação Industrial do Brasil em 1936. Entre os anos de 1938 e 1941, acumulou 

alguns cargos importantes, com destaque para o de sócio fundador da Empresa Franco-

Brasileira de Águas S.A, o de diretor do Banco Português do Brasil e da Companhia de 

Seguros Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes. Fundou ainda a Companhia 

Nacional de Óleos Vegetais – NAOLI e assumiu a direção da Companhia de Docas de 

Santos. 

A convite do então prefeito da cidade do Rio de Janeiro e seu amigo pessoal 

Henrique Dodsworth, Castro Maya coordenou os trabalhos de remodelação da Floresta 

Tijuca entre os anos de 1943 e 1947 pelo salário simbólico de um cruzeiro anual. A 

relação de Castro Maya com a Floresta da Tijuca tornou-se fundamental para o seu desejo 

de transformar, mais tarde, a sua casa do Açude num museu ligado a natureza. 

Segundo a historiadora Vera Beatriz Siqueira (2000), em 1946, preocupado em 

investir em edificações culturais modernas, Castro Maya convidou para a sua casa do 

Açude o banqueiro norte-americano Nelson Rockefeller e o arquiteto Oscar Niemeyer, 

para que discutissem a formação de um museu de arte moderna no Brasil. A partir daí, 

participou da fundação do MAM - Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, em 1948, 

e foi o seu primeiro presidente, cargo que ocupou até 1952. Neste mesmo ano, fundou a 

sociedade Os Amigos da Gravura, para difundir e incentivar a produção gráfica brasileira. 

Segundo Herkenhoff (1996, p.184), 

[...] a proposta era convidar artistas para fazerem uma imagem inédita, 

que seria editada, com tiragem de 100 exemplares, exclusiva para os 

sócios. Com este mecanismo simples, Castro Maya estimulava a 

produção e a circulação da arte brasileira [...]. 

 

Além de homem de negócios, Castro Maya era amante dos esportes aquáticos e 

da pesca de alto mar, tendo ocupado também alguns cargos dentro das associações 

relacionadas a essas atividades. Promoveu concursos anuais de pesca esportiva e 

participou da redação do Código de Pesca brasileiro, em 1938. Ele havia comprado, em 

1936, a fazenda de Cachoeira Dourada, em Goiás (fig. 7), onde recebia os amigos de 

pesca, entre eles o jornalista Roberto Marinho, o almirante Geraldo Pires de Amorim e o 

engenheiro Cesar Melo e Cunha, que foi campeão na pesca do peixe olho de boi. 
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Figura 7. Castro Maya em 1936 na fazenda de Goiás. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

Outra paixão de Castro Maya eram os cavalos. Ele foi um frequentador assíduo e 

sócio fundador do Jockey Club do Rio de Janeiro, um local de encontro da elite carioca. 

Castro Maya também promovia cavalgadas pela Floresta da Tijuca que partiam da casa 

do Açude, rendendo passeios revigorantes entre amigos (fig. 8). 

Figura 8. Saída para cavalgar, na casa do Açude. Sem data. 
Fonte: Acervo dos MCM. Álbuns Castro Maya. 

 

Castro Maya foi também um grande colecionador e, dentre as características mais 

marcantes dessa personalidade plural, destaca-se a de bibliófilo entusiasta. Sua coleção 

de livros é a maior entre as coleções dos Museus Castro Maya atualmente. Mas Castro 

Maya não era um acumulador de livros e sim alguém que tinha amor por eles e que 

manifestava o desejo de possuir a obra em questão.  

Segundo o filosofo e sociólogo francês Jean Baudrillard (1929-2017), há uma 

diferença entre colecionar e acumular, este último significando um empilhamento de 

coisas sem sentido, um amontoamento sem fim de coisas ou objetos.  
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Walter Benjamin (1987, p. 228) também destaca a relação do colecionador com a 

coleção, unindo a paixão de adquirir o objeto com a memória que ele também carrega em 

si, 

[...] de fato, toda a paixão confina com um caos, mas a de colecionar 

com o das lembranças. [...] A época, a região, a arte, o dono anterior – 

para o verdadeiro colecionador todos esses detalhes se somam para 

formar uma enciclopédia mágica, cuja quintessência é o destino do seu 

objeto.  

 

O historiador e filósofo Krzysztof Pomian (1984, p.51) afirma que “é impossível 

reduzir a formação de uma colecção [sic] particular ao puro e simples entesouramento e 

isto é ainda mais evidente quando se trata de museus”. 

Por ser a coleção de Castro Maya muito extensa e variada, optou-se por um recorte 

naquelas mais expressivas ao longo de sua vida. 

A primeira coleção foi a de livros, herança do pai, sendo portanto um bibliófilo de 

família. Em 1942, ele fundou a Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil, montando 

também a Gráfica de Artes S.A. para a impressão dos livros que se tornariam únicos e até 

mesmo raros para alguns. Nomes como Gilberto Chateaubriand e Joaquim Monteiro de 

Carvalho compunham a lista dos cem contemplados. Comenta Herkenhoff (1996, p. 78) 

que, 

[...] a cada ano era escolhido um autor cujo livro seria ilustrado por um 

artista. A edição era de 100 exemplares, destinados ao sócios. Assim 

foram produzidas 23 obras que associaram com inteligência artes 

plásticas e literatura brasileira. [...] Uma encadernação requintada e 

primorosa fornecia o acabamento necessário para o exemplar.  

 

Destacam-se entre as publicações: Memórias póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis, ilustrado por Cândido Portinari em 1943; Pasargada, de Manuel 

Bandeira, ilustrado por Aldemir Martins em 1960; e A morte e a morte de Quincas Berro 

D’Água, de Jorge Amado, ilustrado por Di Cavalcanti em 1962. Nomes como José Lins 

do Rego, J. Barbosa Rodrigues e João Guimarães Rosa também estão entre os 

contemplados nessa rica edição da Sociedade dos Cem Bibliófilos.  

Em reconhecimento ao seu estimulo às atividades culturais e artísticas do país, 

Castro Maya recebeu em 1966, da Academia Brasileira de Letras, a medalha Machado de 

Assis. Infelizmente, um ano após sua morte, em 1969, a sociedade foi extinta. Castro 

Maya foi também um exímio editor, publicando, em 1954, o livro Viagem pitoresca e 

histórica ao Brasil de Jean Baptiste Debret – Aquarelas inéditas, não reproduzidas na 

edição de Firmin Didot, 1831. As aquarelas foram impressas sobre papel Japon Impérial. 
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A relação de Castro Maya com os livros também se refletia no espaço escolhido 

por ele para ocupar sua biblioteca (fig. 9) na sua residência em Santa Teresa. A biblioteca, 

maior cômodo da casa e que também era seu escritório e sala para receber algumas visitas, 

reafirmava seu gosto e amor pelos livros. Um espaço que, além de amplo, possui luz 

natural, uma extensão para o jardim da casa assinado por Roberto Burle Marx e um 

conjunto de mobiliário imponente que o torna aconchegante, criando a atmosfera perfeita 

para a leitura, o trabalho e para receber as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Biblioteca Castro Maya. 

Fonte: Museus do Rio, 2010. 

 

Sua biblioteca possui volumes raros, com destaque para Le fleurs du mal, de 

Charles Baudelaire. José Mindlin comenta que “editado pela Sociedade Francesa dos 

Cem Bibliófilos para o pai de Castro Maya, em 1899, sua artística encadernação, por 

Martius Michel, se ressalta pela alternância do couro gravado e dourado com tecido 

chamalote nas guardas internas” (MINDLIN, 2002, p.11 apud ALENCAR, 2002). 

Castro Maya buscou ainda recuperar, em 1932, parte da antiga biblioteca do pai, 

que a leiloou em Paris; acredita-se que pela ocasião do retorno da família ao Brasil em 

1899. Ele possuía um desejo constante de obter livros para compor sua coleção. Observa 

Walter Benjamin (1987, p. 228) que, “o maior fascínio do colecionador é encerrar cada 

peça num círculo mágico onde ela se fixa quando passa por ela a última excitação – a 

excitação da compra”. 

A família Castro Maya tinha amor pelos livros, todos com seus ex-libris e um 

gosto particular pelos clássicos. Comenta o museólogo Anaildo Bernardo Baraçal, que “a 
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leitura de autores premiados pelos Goncourt10, a literatura russa e as traduções para o 

francês de Edgar Allan Poe manifestavam o gosto literário de Castro Maya” (BARAÇAL, 

2002, p. 37 apud ALENCAR, 2002). Hoje, o Museu Chácara do Céu possui cerca de sete 

mil livros divididos entre a biblioteca de Acervo Geral e a de Obras Raras. 

Para além de bibliófilo, Castro Maya ficou conhecido também por ser um grande 

mecenas. A maior coleção do Brasil de Jean Baptiste Debret é dele. Na   década de 1930, 

em Paris, negociou a compra das 560 peças originais, conservadas pelo próprio pintor, 

com os sobrinhos-netos de Debret, através do marchand brasileiro Robert Heymann (fig. 

10). Segundo Pedro Correa do Lago (apud ALENCAR, 2003, p. 13), 

quando Raymundo de Castro Maya desembarcou em Paris na década 

de 1930, o álbum de Debret já lhe era familiar [...] Talvez já com o 

projeto pessoal de utilizar sua confortável fortuna para o futuro 

benefício da comunidade, Castro Maya pôs-se em campo para obter 

obras do século XIX que representassem o Brasil [...]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Banha de cabelos [sic] bem cheirosa. Jean Babtiste Debret, 1827. Aquarela 15,8 x 21,9 cm. 

Fonte: Acervo MCM. Reg. MEA 232. 

 

A coleção era exibida num pavilhão que ele mandou construir na casa do Açude, 

somente para abrigá-la. Hoje, por questões de preservação, está abrigada no Museu 

Chácara do Céu em Santa Teresa. 

Além de Debret, Castro Maya iniciou também ao longo da década de 1930 a sua 

                                                      
10 Cobiçado prêmio francês de literatura, que teve sua primeira cerimônia de premiação em 1903, a partir 

da Sociedade Literária dos Goncourt (Société Littéraire des Goncourt) fundada em 1902. Disponível 

em: https://www.academie-goncourt.fr/. Acesso em: 24 jan. 2018. 
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coleção Portinari, considerada hoje a maior coleção pública do pintor. Castro Maya e 

Portinari foram grandes amigos. A coleção de pintura também foi iniciada por seu pai em 

Paris, mas foi entre os anos de 1947 e 1959 que Castro Maya adquiriu a maior parte da 

sua coleção de arte europeia, principalmente da chamada Escola de Paris, sendo composta 

por nomes como Modigliani, Matisse, Braque e Picasso. 

À medida que lhe interessava a arte europeia, a arte moderna brasileira também 

lhe despertou grande atenção, consolidada através de aquisições de obras abstratas e 

modernistas a partir da década de 1950 até a sua morte em 1968, incluindo a arte popular 

de Mestre Vitalino e pinturas de Djanira e Heitor dos Prazeres. Elizeu Visconti, Guignard 

e Pancetti também são alguns nomes de uma extensa lista dessa coleção. A Brasiliana, 

com pinturas de Taunay e livros ilustrados por viajantes do século XIX, também foi 

iniciada por seu pai e continuada por Castro Maya, com aquisições de Thomas Ender, 

Rugendas, Franz Post e Muzzi, entre outros, somando quase 1.700 obras do século XVI 

ao final do século XIX. Destaca Herkenhoff (1996, p.194) que, “ao torná-la pública, 

Castro Maya ofereceu a possiblidade de reconhecer os antigos brasileiros, índios, 

mestiços, negros e brancos que viveram por tantos séculos [...]”. 

Outra importante coleção de Castro Maya é a de arte oriental, com algumas peças 

indianas e chinesas. Em sua visita à Exposição Colonial Francesa, em 1922, o desejo de 

dar continuidade a esta coleção se firmou junto com seu irmão Paulo, “utilizando pinturas, 

cerâmicas, esculturas e biombos orientais para decorar o apartamento que eles dividiam 

em Paris na década de 1920” (HERKENHOFF, 1996, p.58). O desejo desta coleção 

aumentou ainda mais em uma viagem que ele fez para a Índia, em 1933. Esta coleção está 

abrigada hoje no Museu do Açude. 

Também abrigada no Museu do Açude, está a coleção conhecida como louça do 

Porto, que é um tipo de faiança ornamental fabricada nos centros cerâmicos do Porto e 

de Vila Nova de Gaia, em Portugal, como pinhas, globos, balaústres, vasos e estátuas. 

Esta coleção foi sendo adquirida conforme a transformação da casa do Açude ao gosto 

neocolonial por Castro Maya, na década de 1920. A coleção de cerâmica dos Museus 

Castro Maya foi em grande parte comprada por ele e conta hoje com cerca de cento e 

oitenta e nove peças com destaque para pinhas, globos, vasos e estátuas. Além da coleção 

de cerâmica está a rica coleção de azulejos portugueses, franceses e holandeses. 
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 2.3 O anfitrião 

 

Além de mecenas e colecionador, Castro Maya foi um homem que, ao longo de 

toda a sua vida, preocupou-se em receber bem, sempre com elegância e requinte ficando 

conhecido também como um grande anfitrião. O local escolhido para as festas e jantares 

frequentes era a casa do Açude, ocasiões em que ele mesmo organizava e preparava todos 

os detalhes que iam dos frondosos arranjos florais até a escolha rigorosa do menu (fig. 

11), com sua confecção de extrema elegância (fig. 12), sempre associando a comida 

francesa aos ingredientes brasileiros e selecionando os melhores vinhos. 

Enquanto casa de verão, a casa do Açude era frequentada pelas mais importantes 

personalidades da elite política e artística, como o presidente do Chile (fig. 13), o príncipe 

do Japão, o presidente Getúlio Vargas, os arquitetos Oscar Niemeyer e Lucio Costa, 

Roberto Burle Marx e Roberto Marinho, além de Portinari. Como parte do requinte, ele 

tinha o hábito de oferecer uma joia em seus grandes jantares, que era encomendada à casa 

Boucheron, em Paris. Comenta Siqueira (2000) que o presente oferecido na noite de jantar 

de Reis foi uma pulseira de ouro e platina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Castro Maya e seu chef de cozinha na escolha do menu. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 
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Figura 12. Convite para almoço do presidente do Chile. 1947. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Almoço para o presidente do Chile. 1947. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

Castro Maya criou, em 1962, a Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya com 

o objetivo de fundar um novo museu, por estar preocupado com o destino de sua casa do 

Açude e as coleções que ela abrigava. O local escolhido para a sede foi a própria casa do 

Açude. No ano seguinte, ele a doou para a sua fundação, junto com todo o seu acervo. 

Em 1967, Castro Maya foi nomeado pelo presidente da República como membro 

do Conselho Federal da Cultura, passando a integrar a câmara do Patrimônio Histórico e 

Artístico. No ano seguinte, em 1968, doou também a sua residência oficial, a Chácara do 

Céu, com todas as coleções nela existente, para sua fundação, falecendo em julho do 

mesmo ano. 

Segundo seu amigo pessoal, o arquiteto Lucio Costa (COSTA, julho de 1997 apud: 

ALENCAR; SIQUEIRA, 2000, p. 59), 

 

Raymundo de Castro Maya era cosmopolita e brasileiro ao mesmo 

tempo – figura bonita, tipo europeu, civilizado e aristocrata. [...]. Tanto 

gostava de colecionar coisas que achasse bonitas como de receber os 

amigos, montar a cavalo ou ir pescar no interior [...]. Às vezes me levava 
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para jantar em casa – a porta de entrada era larga e dava para um jardim 

com extenso gramado [...] era uma pessoa de categoria – Não se 

fabricam mais Castros Mayas.  

 

Este foi apenas um pequeno relato do grande homem que a figura de Castro Maya 

representou e ainda representa para a construção de uma política cultural no Brasil. O 

desejo de colecionar foi se transformando ao longo de sua vida no desejo de tornar essas 

coleções acessíveis a todos, tanto que transformou sua casa no Museu do Açude, ainda 

em vida. Segundo sua sobrinha, Betty Castro Maya, “a preocupação e o gosto pelo belo 

foram uma constante em sua vida. Não se considerava um colecionador, dizia apenas que 

gostava de comprar o que lhe tocava a sua sensibilidade e seu senso estético” (ALENCAR; 

SIQUEIRA, 2000). 

Segundo Herkenhoff (1996, p. 17), 

há outros modos de ver o colecionismo ímpar de Castro Maya. Foi ele 

um Resgatador de Preciosidades. De Portugal trouxe de volta o par de 

telas de Muzzi das cenas do fatal e rápido incêndio que reduziu a cinzas 

o edifício do Recolhimento de Nossa Senhora do Parto e a Feliz e Pronta 

Reconstrução do mesmo em 1798, um dos mais importantes 

documentos da capital do Vice-Reino.  

 

As telas recuperadas por Castro Maya, citadas no comentário de Hekenhoff, estão 

localizadas no hall da Brasiliana, no Museu Chácara do Céu.  

Até hoje ainda são adquiridas peças para compor o acervo, assim como outras 

tantas que são doadas por artistas quando exibem suas exposições, principalmente no 

Museu Chácara do Céu. Além disso, o museu recebeu, na década de 1990, algumas 

doações dos familiares de Castro Maya, entre eles Christiana Ottoni, sua cunhada, e 

Elizabeth Castro Maya, sua sobrinha, que doaram documentos, fotografias, filmes, 

manuscritos etc. Os Museus Castro Maya mantêm vivo o legado deixado por seu patrono. 

Destaca ainda Herkenhoff (1996, p. 246) que, 

convictos de que objetos são fontes inesgotáveis de conhecimento e 

partindo da certeza de estar perseguindo os mesmos objetivos de Castro 

Maya, um colecionador moderno (...) os Museus Castro Maya, desde o 

tempo da Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya, adotaram uma 

política de não interromper o processo de novas aquisições, seja por 

doação, permuta, ou compra, a fim de completar e atualizar as coleções 

existentes, mantendo, contudo, uma coerência com o legado deixado 

por seu patrono.  

 

Todas as coleções somam hoje cerca de vinte e sete mil peças, em constante 

movimento e renovação, com acesso direto ao público através das duas casas, Museu 

Chácara do Céu e Açude. 
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3 A CASA MUSEU DO AÇUDE 

 

Em seis de maio de 1913, o pai de Castro Maya comprou do negociante Manoel 

Marques de Carvalho Alvim uma casa simples no Alto da Tijuca, segundo escritura 

registrada no 3º Ofício de Notas do Estado do Rio de Janeiro11. Os proprietários anteriores 

haviam sido a viúva Clara Nunes de Carvalho, em 1910, e Angelo Fiorita Junior, em 

190912, que a herdara do pai, Angelo Fiorita, um ano antes, em 1908. Até o momento 

presente, estes são os mais remotos registros de posse da propriedade. 

Na escritura original13, a casa tem como localização o endereço da rua do Açude 

número 254, antigo número 8, na Tijuca, freguesia de Jacarepaguá. Consta ainda que 

sofreu algumas benfeitorias sendo uma casa de pedra e cal, forrada e assoalhada com 

parte ladrilhada e um anexo no pavimento inferior, além de um segundo pavimento 

denominado sobrado. A escritura também menciona a cavalariça e uma casa menor, que 

acredita-se, pela descrição, ser a casa dos empregados. 

Na ocasião em que foi comprada pelos Castro Maya, a casa de chácara era uma 

construção simples (fig. 14). Não tendo sido encontradas as plantas originais da casa, foi 

desenhada uma planta baixa aproximada (fig. 15), apenas com o objetivo de ilustrar o que 

seria a casa em 191314 antes da reforma de Castro Maya em 1920. Acredita-se que, no 

primeiro pavimento, havia uma sala de estar e uma sala de jantar, com copa e cozinha no 

anexo. No pavimento superior, dois quartos e um banheiro com uma escada central de 

acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. A casa do Açude em 1913. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

                                                      
11 Acervo do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Ofício de Notas do Rio de Janeiro 5F; Série LNO; Livro 

890; Folha 97V; Rolo nº 010.13479. Data: 06/05/1913. 
12 Acervo do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Ofício de Notas do Rio de Janeiro 105K; Série LNO; 

Livro 28; Folha 8V; Rolo nº 002.005-79. Data: 16/08/1909. 
13 Anexo B. 
14A planta baixa foi desenhada de acordo com as medidas mencionadas na escritura de venda em 1913. 
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Figura 15. Desenho esquemático aproximado da casa do Açude em 1913. 

Desenho: A autora, jan. 2018. 

 

Transformada em Museu do Açude e aberta ao público na categoria de Museu Casa 

em 1964, a casa está localizada no bairro do Alto da Boa Vista, na Estrada do Açude nº 

764, na cidade do Rio de Janeiro. É uma casa decorada ao gosto neocolonial localizada 

em meio à Floresta da Tijuca numa área total de 151.132 m²15. 

 

 3.1 A casa na trajetória de ocupação da Floresta da Tijuca 

 

O Museu do Açude está localizado na Floresta da Tijuca16, dentro do complexo 

do Parque Nacional da Tijuca, cuja trajetória foi marcada por uma reforma promovida 

por Castro Maya numa iniciativa de recuperação da floresta entre os anos de 1943 a 1947 

e que lhe rendeu um livro. Ao longo de todo o século XIX, a floresta foi sendo 

transformada de região agrícola para uma região de lazer com a construção de chácaras 

para descansos semanais, além de passeios restauradores, cavalgadas pelas picadas da 

mata e hotéis para abrigar os viajantes e visitantes, o que a fez passar por um processo de 

deterioração. 

No primeiro quartel do século XIX, a Floresta da Tijuca foi retratada pelos 

pintores franceses Jean-Baptiste Debret e Nicolas Antoine Taunay, que havia comprado 

um sitio no Alto da Tijuca, logo abaixo da Cascatinha. A casa dos Taunay atraiu na 

                                                      
15 Em 1940, Castro Maya adquiriu mais uma parte de terreno, totalizando o que hoje é a área de 151.132m². 

Este terreno foi comprado da Chácara dos Rochinha, próxima à casa do Açude (HERKENHOFF, 1996, p. 

22). 
16 Reflorestada no II Reinado, consequência do desmatamento feito pelos cafezais, e tendo sua área 

estabelecida em 1861 para proteger os mananciais que abasteciam a cidade, a Floresta da Tijuca é uma das 

quatro partes do conjunto que compõe o Parque Nacional da Tijuca, que tem área de 3.953 hectares, sendo 

a quarta maior floresta urbana do Brasil, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMbio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. 
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época ilustres viajantes como Auguste Saint-Hilaire e os botânicos Carlos Frederico von 

Martius e João Batista Spix. Além dos pintores, outros artistas como Maria Graham, 

Thomas Ender, Theremin e Benjamin Mary também ilustraram o que foi a região ao 

longo do século XIX, deixando como legado seus desenhos e aquarelas, fundamentais 

para a pesquisa e o estudo sobre a memória da região. 

A floresta, que havia sido preservada17 até o início do século XIX, passou a ser 

ocupada por fazendas de café. O pioneiro das plantações no Alto da Tijuca e Gávea 

Pequena foi Louis François Lecesne18, um médico francês nascido em 1759, que chegou 

com a família ao Rio de Janeiro em 1816. Após uma negativa do rei para o cultivo do 

café, Lecesne insistiu no plantio e, com o restante da fortuna da mulher, comprou a 

fazenda São Luís. A casa da fazenda construída por ele, chamada por sua filha Frances 

Mary de cottage, é descrita em um diário deixado por ela onde relata boa parte dessa 

trajetória, tornando possível conhecer também um pouco dos interiores dessas casas. 

Segundo Frances Mary ([19--] apud FERREZ, 1972, p. 15) a casa estava ainda por acabar 

em 1817: 

O trabalho e as improvisações de minha mãe e irmã frutificaram e a sala 

de estar (uma sala muito grande) cedo ficou bonita e confortável, com 

paredes forradas de papel ou coloridas, cortinas de musselina, poltronas, 

sofás etc., fazendo com que a nossa residência fosse logo chamada – o 

Palácio da Tijuca. Os excelentes e belos móveis da sala de estar, 

cortinas, espelhos etc. da cidade foram vendidos como imprestáveis 

para a casa da montanha. 

 

Frances Mary e a mãe, de saúde muito frágil, acabaram por se mudar um tempo 

depois para uma casa no bairro de Botafogo, pois o clima úmido não lhes era favorável. 

Lecesne fazia visitas periódicas e as duas iam uma vez por mês à fazenda São Luís. Ele 

faleceu em 1823, de um enfarte.  

Outra personalidade marcante do café na trajetória da Floresta da Tijuca foi 

Charles Alexander Van Moke, que possuía cerca de 40.000 pés em sua fazenda Nassau. 

Ela chegou a ser considerada a principal produtora de café do país no início do século XIX 

(MAYA, 2016). As fazendas de Lecesne e Moke (fig. 16) eram bem próximas. 

                                                      
17 Acredita-se que a floresta tenha permanecido íntegra ao longo de todo o século XVIII até início do XIX, 

pois os habitantes que viveram ali e que abasteciam a colônia de carvão e lenha possuíam suas casas muito 

próximas à área urbana.  
18 Lecesne foi enviado em 1784 para uma missão em São Domingos, onde, além de exercer a medicina, 

aprendeu técnicas da cultura do café, o que o levou à compra de duas fazendas, tornando-o o homem mais 

afortunado do local. Lecesne também cultivou café em Havana, morou em Londres e se casou. Em 1808, 

partiu para os Estados Unidos com sua mulher e seus dois filhos, Louis William Lecesne e Frances Mary, 

que deixou um diário sobre a vida de seu pai. Lecesne também teve uma filha do primeiro casamento, 

Coralie Eugénie, cuja mãe morreu no parto. A família partiu para o Rio de Janeiro em 1816. 
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Figura 16. Aquarela inédita de Emeric Essex Vidal das fazendas de Lecesne,  

à esquerda, e de Moke, um pouco mais acima à direita. 

Fonte: FERREZ, Gilberto, 1972, p. 36. 

 

Após um longo período de exploração do solo, a floresta já devastada foi sendo 

abandonada pelos cafeicultores, que saíam em busca de terras virgens. À medida que a 

região vivia uma fase de abandono, o crescimento da cidade ao redor do Palácio Imperial, 

em São Cristóvão, aumentava, exigindo melhorias no abastecimento de água. Em 1857, 

o futuro barão e visconde do Bom Retiro (1818-1886) baixou um decreto de 

desapropriação de algumas terras na bacia do rio Cachoeira. Entre alguns sítios 

desapropriados estavam o Caveira e o Floresta ou Midosi. O curso do rio foi parcialmente 

desviado embaixo do salto Taunay e dirigido para leste, despejando suas águas em um 

reservatório situado no meio da serra (MAYA, 2016). Com isso, a mata ficou ainda mais 

devastada e foi necessário um projeto urgente para que ela voltasse ao seu estado 

primitivo de vegetação. Recrutado em dezembro de 1861 por d. Pedro II, o major Manuel 

Gomes Archer19, iniciou, em janeiro de 1862, uma longa jornada de doze anos para 

plantar cerca de cem mil mudas de árvores nativas que vinham de seu sítio em Guaratiba. 

Em 1874, o major Archer partiu para Petrópolis, incumbido da mesma missão. 

Anos mais tarde, Gastão Luís Henrique d’Escragnolle (1821-1886), o barão 

d’Escragnolle, foi designado também por d. Pedro II como o novo administrador da 

floresta. O barão instalou-se numa casa ocupada nos dias atuais pelo restaurante Os 

                                                      
19 Engenheiro, nascido em outubro de 1821. Não foram encontrados documentos que datem a sua morte. 
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Esquilos. Ele se preocupou em embelezar a mata para torná-la um local de lazer para o 

público e, para isso, contou com a colaboração do célebre paisagista francês Glaziou. Foi 

ele quem denominou os nomes da cascata Gabriela, sua irmã casada com Félix Èmile 

Taunay, e da Ponte da Baronesa, sua mulher, entre outros destaques. O barão deu 

continuidade ao trabalho de Archer e, segundo Castro Maya, ele quis, enfim, “que a 

Floresta se transformasse também em lugar de passeio.” (MAYA, 2016, p. 33). A 

historiadora Claúdia Heynemann destaca que nessa época “a Floresta da Tijuca não apenas 

influenciava o clima, era, em si mesma, um refúgio para escapar às doenças e ao calor, 

fazendo com que o Estado investisse na abertura de caminhos para a Tijuca, até então de 

difícil acesso.” (HEYNEMANN, 2009, p. 4). 

Com a abertura da nova estrada da Tijuca, por volta de 1865, as regiões da Gávea 

Pequena e do Alto da Tijuca tornam-se palco de passeios restauradores (fig. 17), além de 

serem ocupadas por residências esplendorosas. Com o aumento do turismo, os hotéis 

foram sendo ocupados por um maior volume de hóspedes, destacando-se o antigo Hotel 

Bennett ou Hotel Tijuca (fig. 18)20.  

 

Figura 17. Empreza de carros de aluguel da Serra da Tijuca / Perez & C., Lith. a vapor Angelo & Robin. 

Dezembro de 1878. 

Fonte: Acervo Biblioteca Nacional. Vol. 115 Angelo e Robin. Icon 599551. 

 

                                                      
20 A antiga chácara de José Blanchet havia sido comprada em fevereiro de 1844 por Robert Bennett e 

transformada no Hotel Bennet em 1854. Vinte anos depois, em 1874, o hotel foi comprado por mr. Whyte 

e passou a se chamar Hotel White. 
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O Hotel White (fig. 19) foi frequentado pela alta sociedade brasileira e 

internacional da época, como a rica herdeira Eufrásia Teixeira Leite e o abolicionista 

Joaquim Nabuco, em temporada romântica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Hotel Bennet ou Hotel Tijuca. 

Foto: George Leuzinger, 1865-1874. Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional. 

 

Figura 19. Anúncio do Hotel White. The Brazilian Review, ed. 041, 1903.  

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 

 

A Floresta da Tijuca também foi inspiração para a literatura de Machado de Assis 

e José de Alencar. Heynemann (2009, p. 7) destaca que, 

na série de romances “urbanos” de Alencar, a natureza convive com 

a cidade (...) a trama amorosa decorre inteiramente no cenário 

campestre da Floresta da Tijuca, enquanto atravessa a narrativa realista 

relatando o processo de reflorestamento que ali se empreendia, 

descrevendo a beleza do cenário, comparando a cachoeira com uma 

dama da corte. 

 

Mesmo com todo o movimento, a floresta passou novamente por um longo 

período de abandono a partir de 1894, quando foi mais uma vez entregue ao tempo e aos 

vândalos. Castro Maya (2016, p. 38) comenta que, 
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em consequência ao dualismo político, aliado ao desinteresse dos 

primeiros republicanos, a floresta entrou em longa fase de decadência: 

o mato cresceu, tomou conta das picadas, encobriu os mirantes; os 

recantos que o barão mantinha com especial carinho ficaram 

abandonados à ação do tempo, as pontes ameaçavam ruir e seus 

balaústres apodreceram. Desapareceu o favor do público que do Alto 

da Boa Vista seguia para as Furnas ou Vista Chinesa depois de uma 

breve pausa da Cascatinha, onde já não existia a casa dos Taunay.  

 

Sendo um frequentador assíduo do local desde criança, Castro Maya presenciou o 

abandono da floresta em seus passeios a cavalo pela mata quando a partir de 1903 a 

família comprou uma casa de campo na região, que abrigaria mais tarde o Colégio Sacré 

Coeur de Jesus, atualmente desativado (fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. À esquerda Castro Maya e Paulo na casa da Tijuca e, à direita, a vista da floresta a partir da 

chácara, ambas em 1903. 

Fonte: Acervo MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

Castro Maya destaca ainda que somente nos governos de Pereira Passos, que 

reparou algumas estradas, e de Antônio Prado Junior, que replantou marcos destruídos 

pela revolução de outubro de 1930, é que houve algum movimento de zelo com a memória 

do Parque, onde, 

[...] efetuou-se também a restauração de algumas pontes, embora o 

concreto tomasse o lugar da pedra e da madeira, num desafio à tradição; 

devo ressaltar que, até minha administração, essas foram as únicas 

mostras de cuidado partidas de autoridades republicanas (MAYA, 

2016, p. 38). 

 

Como já mencionado, entre os anos de 1943 e 1947, a pedido do amigo e prefeito 

Henrique Dodsworth, Castro Maya coordenou os trabalhos de recuperação da área da 

Floresta da Tijuca. Com algumas ressalvas, Castro Maya usou como inspiração para o 
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seu roteiro “um folheto do Visconde de Taunay, publicado em Viagens de Outr’ora, tendo 

em vista que os hábitos (na época) eram bem diferentes dos que imperavam um século 

antes” (MAYA, 1966, p. 21)21. Dentre os muitos benefícios da atuação de Castro Maya, 

destaca-se como ponto de interesse a Capela Mayrink com um tríptico pintado por seu 

amigo pessoal Cândido Portinari, representando Nossa Senhora do Carmo com São 

Simão Stock e São João da Cruz. A capela é hoje um local de eventos religiosos. 

Em 1961, foi criado o Parque Nacional do Rio de Janeiro, reunindo as áreas da 

Floresta da Tijuca, Paineiras, Corcovado, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três 

Rios e Covanca. Em 1967, a área foi rebatizada de Parque Nacional da Tijuca e ficou sob 

responsabilidade do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF sendo 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1989, passou 

para a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – 

Ibama, e, em 1991, foi declarada Reserva da Biosfera, pela Unesco. Em 2007, foi 

incorporada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e, 

dois anos mais tarde, sob gestão compartilhada entre Prefeitura e Estado do Rio de 

Janeiro. Em 2012, o Parque Nacional da Tijuca recebeu da Unesco o título de Patrimônio 

Mundial, como Paisagem Cultural Urbana. 

Castro Maya escreveu e publicou a primeira edição do livro A Floresta da Tijuca 

em 1966, onde relata um pouco da história do local além de enumerar as obras de 

restauração que realizou. Em 2016, foi lançada uma segunda edição revisada e comentada 

pelos Museus Castro Maya. 

 

 3.2 A casa e o movimento neocolonial 

 

No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro crescia desordenadamente em 

função da imigração europeia e do trabalho livre que sucedeu ao trabalho escravo. Sob a 

administração de Pereira Passos22, prefeito entre 1902 e 1906, a cidade iniciava uma 

melhoria urbanística para deixar o período colonial no passado. Afinal, era preciso 

                                                      
21 O folheto ao qual Castro Maya refere-se foi publicado no livro Viagens de Outr’ora escrito pelo Visconde 

de Taunay. Para esta pesquisa foi utilizado o texto da segunda edição publicada em 1921 pela Cia. 

Melhoramentos de São Paulo, entre as páginas 109 a 130. Cf. Referencias. 
22 Nascido no Rio de Janeiro, bacharel em engenharia em 1856 pela antiga Real Academia Militar, hoje 

Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos deslocou-se para 

Paris para uma temporada de estudos, onde vivenciou a reforma urbana de Georges-Eugène Haussmann. 

Ao retornar ao Brasil, em 1860, dedicou-se à engenharia ferroviária, participando do prolongamento da 

Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1868. Entre muitas idas e vindas à Europa, aprofundou-se nos estudos 

de grandes sistemas ferroviários. 
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esquecer o capítulo das epidemias, da precariedade do transporte, da carência de esgoto 

e abastecimento de água, além das ruas estreitas amontoadas por cortiços. Com a intenção 

de transformar a cidade numa capital aos moldes franceses, em meio à explosão da Belle 

Époque, Pereira Passos ficou conhecido como o “bota-abaixo” por demolir grande parte 

desse passado colonial em nome de um promissor futuro. Destaca Ana Pessoa (2014, p. 

433) que, 

[...] no início do século, a cidade sofreu grandes transformações. No 

centro foi construída a Avenida Central, inaugurada em 1905, que 

cortaria o antigo tecido da cidade colonial para ligar o novo porto ao 

bairro da Glória. Na Avenida, com 1.800 metros de extensão por 33 

metros de largura, cerca de trezentas casas foram demolidas para dar 

lugar a novos prédios, cujas fachadas foram escolhidas em concurso, 

com predominância do ecletismo afrancesado. 

 

Os métodos utilizados no governo de Pereira Passos, para deixar o passado colonial 

para trás, suscitaram alguns debates sobre a identidade brasileira, principalmente na 

arquitetura. 

Um ator importante nessa discussão foi o engenheiro Ernesto da Cunha de Araújo 

Viana (1852-1920). Professor de história da arte e arquitetura na Escola Nacional de Belas 

e na Escola Normal da Prefeitura, Araújo Viana foi também um grande colaborador da 

imprensa, publicando, na primeira década do século XX, artigos importantes sobre a 

valorização da arquitetura e da arte do Brasil colonial para o periódico A Notícia e para a 

revista mensal Renascença. Ele defendia que, para um país de clima tropical como o 

Brasil, a melhor solução em termos de material e de estilo arquitetônico era o colonial. 

Em seu texto intitulado Varandas, publicado em 1904 no periódico A Notícia, ele destaca: 

“Não conheço, para nosso clima, sistema que possa competir com a varanda pitoresca”. 

Araújo Viana semeou conceitos e estimulou pensamentos com sua visão sobre a 

importância de recuperar esse estilo colonial para uma identidade verdadeiramente 

brasileira. 

Em paralelo, acontecia em Portugal o movimento Casa Portuguesa que buscava 

resgatar a identidade tradicional e as raízes da arquitetura lusitana, desencadeado pelo 

Ultimato Inglês de 189023, e que teve como expoente o arquiteto Raul Lino (1879-1974). 

                                                      
23 O Ultimato Britânico de 1890 foi um ultimato do governo inglês, chefiado pelo primeiro-ministro Lord 

Salisbury entregue a 11 de Janeiro de 1890, a Portugal, exigindo a retirada das forças militares chefiadas 

pelo major Serpa Pinto, localizadas no território compreendido entre as colônias de Moçambique e Angola 

(Chire), a pretexto de um incidente ocorrido entre Portugueses e Macololos – povo do grupo sotho da África 

Central. O Ultimato britânico inspirou a letra do hino nacional português, "A Portuguesa" sendo 

considerado pelos historiadores portugueses e políticos da época um escândalo e uma ação infame da Grã-

Bretanha contra o seu antigo aliado. 
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Seguidor desse ideário, o engenheiro português Ricardo Severo (1869-1940) foi o 

introdutor desse movimento no Brasil, a partir de 1910. Ele residira anteriormente no 

Brasil em 1892, na cidade de São Paulo, quando casou-se em 1893 com Francisca, irmã 

de Santos Dumont e de rica família de cafeicultores, com quem teve 10 filhos. Após o 

recebimento de uma herança do sogro, Severo retornou ao Porto, em Portugal, quando 

fundou a revista Portugália. Após nove anos em Portugal, diante de dificuldades 

financeiras, retorna à cidade de São Paulo, em 1910, quando se torna sócio do prestigiado 

escritório técnico F. P. Ramos de Azevedo24 e deu início a difusão do movimento 

neocolonial. 

Outra iniciativa, mas no Rio de Janeiro, foi a de José Marianno Filho, inspirado 

nos conceitos de Araújo Viana e no movimento Casa Portuguesa ele iniciou em 1920 um 

movimento em prol da estética colonial, trazendo para a cidade os primeiros sinais do 

movimento neocolonial. José Marianno Carneiro da Cunha Filho (1881-1946) nasceu em 

Recife no solar que pertenceu à fazenda de sua família, chamado Monjope. A família25 

chegou ao Rio de Janeiro em 1893 e fixou residência no bairro do Cosme Velho. José 

Marianno Filho se formou em medicina mas praticamente não exerceu a profissão, 

rumando para as artes plásticas e a arquitetura, especialmente àquela que tinha como 

referência elementos da cultura luso-brasileira. Casou-se com Violeta Siciliano, em 1908, 

filha do conde Alexandre Vicenzo Siciliano, banqueiro e industrial. Em 1910 foi 

assistente dos trabalhos de Physiologia Vegetal do Jardim Botânico no Rio de Janeiro e 

no mesmo ano publicou o livro Ensaio sobre as Melipondas do Brasil26. 

Após seu casamento em 1908, iniciou os preparativos do que seria o símbolo do 

movimento neocolonial no Rio de Janeiro. Adquiriu um amplo terreno às margens da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, onde fora a chácara da Bica e foi decorando o casarão com 

elementos e objetos que arrematava de obras arruinadas, com destaque para os belos 

                                                      
24 Importante escritório de Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), engenheiro-arquiteto 

formado em 1878, na École Speciale du Génie Civil et des Arts et Manufactures da Universidade de Gand, 

na Bélgica. Nascido em São Paulo, Ramos de Azevedo ficou à frente do seu escritório, um dos mais 

importantes na virada do século XIX para o XX, tendo projetado escolas, hospitais, edifícios públicos e 

palacetes. 
25 José Marianno Carneiro da Cunha, pai de José Mariano, era descendente de família ilustre, ingressou na 

Faculdade de Direito do Recife tendo como colegas de turma Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Castro Alves, 

tendo grande participação na luta pela abolição da escravatura junto com sua mãe, Olegária Adelaide da 

Gama. O casal teve dois filhos. Seu irmão, Olegário Marianno Carneiro da Cunha, popularmente conhecido 

como o príncipe dos poetas, foi um deputado constituinte e ocupante da cadeira número 21 da Academia 

Brasileira de Letras. Seu pai também fundou o jornal A Província e fez parte do Clube do Cupim, que 

ajudava escravos em fuga, sempre apoiado por sua mãe, que tinha grande apreço popular por esconder e 

alimentar muitos deles no porão de casa. 
26 José Mariano publicou ainda obras importantes como os Estudos de Arte Brasileira, em 1942, e Os três 

chafarizes de Mestre Valentim, em 1943, entre outras. Muitos artigos também foram publicados por ele. 
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painéis de azulejaria portuguesa provenientes do antigo Convento de Santo Francisco do 

Paraguaçu, na Bahia, em 1915. O solar ficou pronto em 1928. 

Homem ligado às artes, Marianno foi um incansável defensor da arquitetura luso-

brasileira tradicional. Em 1923, patrocinou o concurso Solar Brasileiro, no qual o jovem 

estudante Lucio Costa ficou em segundo lugar. José Marianno dirigiu a Escola Nacional 

de Belas Artes entre 1926 e 1927. A parceria de muitos anos com Lucio Costa acabou 

sendo interrompida quando este mudou a direção de seus pensamentos sobre a arquitetura 

tradicional. Segundo o historiador Julio Bandeira (2008, p. 62), “a demolição do Solar de 

Monjope, em 1973, para a construção de prédios modernistas encerrou uma disputa 

pessoal e ideológica de quase meio século entre o neocolonialismo e o modernismo.” 

A semelhança entre Ricardo Severo e José Marianno se dava pela luta de uma 

identidade tradicionalista, um movimento artístico-cultural que atingiu várias áreas da 

arquitetura. Ambos foram grandes militantes do movimento. 

A busca por uma identidade tradicionalista na arquitetura proporcionou o retorno 

do gosto pela azulejaria portuguesa. Muitos são os exemplos de casas neocoloniais que 

se espalharam pelo Brasil e que tiveram, tanto em seu exterior como interior, belíssimos 

painéis de azulejos portugueses dos mais variados períodos. Entre as casas mais 

significativas, destaca-se a Casa Lusa de Ricardo Severo e a residência do sociólogo 

Gilberto Freyre27, em Pernambuco, hoje Museu Casa. 

A Casa Lusa, construída entre os anos de 1920 e 1924, foi um marco na construção 

de casas coloniais no início do século XX. Localizada na avenida paulista em São Paulo, 

possui rica arquitetura com beirais de telha invertida, cornijas, frisos, pináculos, entre 

outros elementos arquitetônicos da construção neocolonial. Destaca-se os inúmeros 

painéis de azulejos (fig. 21) no interior e exterior, pintados pelo português Jorge Colaço 

(1868-1942), amigo de Severo, que retratam a vida da nobreza com cenas de caça e 

também religiosa. 

                                                      
27 Gilberto de Mello Freyre (1900-1987) nasceu em Recife. Foi um grande sociólogo, antropólogo e 

historiador, e publicou inúmeras obras, entre elas destaca-se Casa grande e senzala. Intelectual mais 

premiado no Brasil, recebeu os prêmios Aspen e La Madonnina, o Prêmio Machado de Assis em 1963, e o 

Prêmio Jabuti de Literatura nos anos de 1970, 1973 e 1980. Recebeu ainda o título de Sir, pela coroa 

britânica, além de prêmios em Portugal, Espanha e França. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Machado_de_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/12%C2%BA_Pr%C3%AAmio_Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/15%C2%BA_Pr%C3%AAmio_Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/22%C2%BA_Pr%C3%AAmio_Jabuti
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Figura 21. Painel de azulejos com temática religiosa do pintor português Jorge Colaço para a Casa Lusa. 

Fonte: Revista do IPHAN nº20, 1984, p. 167. 

 

A casa de Gilberto Freyre foi construída no século XIX e foi comprada por ele em 

1939, passando por uma grande reforma para receber o casal que ali viveu com seus dois 

filhos por cerca de quarenta anos. Na década de 1950, uma nova reforma ampliou a casa 

para quatorze cômodos. Colecionador, Freyre tinha como objetivo imprimir a sua marca 

pessoal em cada cômodo, inspirado na verdadeira casa brasileira. Observa-se isso, por 

exemplo, na sala de jantar (fig. 22), composta por mobiliário de jacarandá Spiegler e 

Béranger do século XIX, belos tapetes persas e louças de Portugal, Alemanha, Holanda e 

Brasil, além de rica prataria. As paredes do cômodo abrigam um conjunto de oito painéis 

de azulejos vindos de Portugal, da Igreja de Nossa Senhora da Soledade, adquiridos em 

um antiquário. 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sala de jantar de Gilberto Freyre. 

Fonte: Casa Vogue, 2016. 

 

Dentro de todo esse contexto do movimento neocolonial, Castro Maya iniciou a 

reforma da casa do Açude na década de 1920. Considerando também o entorno da 

Floresta da Tijuca, de passado colonial, ele adquiriu os primeiros conjuntos de azulejos 

portugueses e peças de louça do Porto para ornamentação da casa. 

 

 3.3 A transformação da casa em Museu do Açude 

 
Na década de 1920, Castro Maya solicitou um projeto de reforma para a casa da 

rua do Açude ao amigo e também frequentador da Floresta da Tijuca, Cesar Mello e 

Cunha28. Seu objetivo era manter a antiga casa dotando-a de alguns acréscimos e adereços 

ao gosto colonial, em sintonia com as antigas chácaras da floresta. 

Cabe aqui um parênteses para destacar a amizade entre o engenheiro Cesar Mello 

e Cunha e Castro Maya (fig. 23), além de sua grande contribuição para a engenharia 

brasileira. 

Seguindo orientações de Castro Maya, Cesar foi o responsável pela reforma da 

                                                      
28 Com estatura mediana e cativantes olhos azuis, Cesar era um homem culto, inteligente e muito elegante. 

Ele teve três casamentos: com Alice Neto Teixeira, com quem teve duas filhas, Beatriz e Sonia, que lhe 

deram 6 netos; com Maria Barroso do Amaral; e, por fim, com Gina Mello e Cunha, que frequentou com 

ele as festas e jantares na casa do Açude. Cesar também frequentava a Floresta da Tijuca desde 1917, 

quando seu pai lhe comprou uma propriedade para a atividade da caça. A pequena casa original, dessa 

propriedade, foi reformada e ampliada ao longo dos anos para abrigar a família nas temporadas de verão, 

onde vive hoje sua neta, a fotógrafa Mabel Arthou. Ele foi aos poucos comprando terrenos vizinhos e 

construindo casas para alugar. 
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Casa do Açude. Nascido no Rio de Janeiro em 1898, formou-se na Escola Politécnica, no 

Largo de São Francisco, atual UFRJ, e foi o responsável por inúmeras construções na 

cidade. Entre elas, destaca-se a residência de Henrique Lage, o atual Parque Lage (1920), 

o Hotel Copacabana Palace (1923), a biblioteca do Palácio do Itamaraty (1930) e o prédio 

do Jornal O Globo (1953). Cesar foi o responsável ainda pela construção da casa de 

Ernesto e Maria Cecilia Fontes, a partir do projeto do arquiteto Lucio Costa, em terreno 

bem próximo ao seu, no Alto da Tijuca. Em 1968, aos setenta anos de idade, aposentou-

se das construções, dedicando-se à manutenção de algumas obras. Como pretendia 

descansar, procurou uma fazenda29 para viver. Cesar Mello e Cunha faleceu no Rio de 

Janeiro em 1996 

 

Figura 23. À esquerda, Cesar Mello e Cunha e, à direita, Castro Maya, em dia de pesca. 

Fonte: Acervo pessoal de Mabel Arthou. 
 

A casa do Açude, na ocasião da compra pelo pai de Castro Maya, era uma 

construção simples da segunda metade do século XIX e seu terreno era resultado do 

desmembramento de uma chácara maior, conforme mapa de 1866 (fig. 24), pertencente 

ao engenheiro inglês William Gilbert Ginty (1820-1866). O engenheiro Ginty, 

personalidade marcante para a época, desembarcou na cidade do Rio de Janeiro por volta 

de 1851, contratado pelo empresário Irineu Evangelista de Sousa, o futuro Barão de 

Mauá, para a construção da fábrica que abrigaria a Companhia de Iluminação a Gás.30 

                                                      
29 Segundo conversa com Mabel e João Arthou, Cesar queria ter um local que tivesse ao mesmo tempo uma 

casa para reformar, um riacho perto, um local para cavalos e alguma cidade pequena próxima, para a compra 

dos insumos. E conseguiu. Após dois meses procurando de helicóptero por esse local, encontrou uma 

fazenda em Bananal, município do Estado de São Paulo, onde pode desfrutar da sua aposentadoria. 
30 Gilberto Ferrez (1972) comenta que Ginty também foi o responsável pela abertura da estrada nova da 

Tijuca, do canal do Mangue, onde construiu duas pontes pênseis, além da Estrada de Ferro Grão Pará, da 

serra de Petrópolis. 
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Na propriedade, denominada no mapa de “sitio do Mr. Ginty”, de 383.397,00 m² 

de polígono irregular em terreno acidentado31, havia, segundo registro em planta baixa 

(fig. 25), a casa que ele próprio construiu com dois pavimentos32, a aproximadamente 66 

metros de distância da casa do Açude (fig. 26) e outras menores, possivelmente 

arrendadas, como por exemplo a de Edouard Pecher (1885-1926), cônsul-geral honorário 

da Bélgica no Rio de Janeiro. O fotografo Klumb registrou essas duas casas (figs. 27 e 

28).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Planta desenhada em 1866 pelo engenheiro J. M. R Lisboa. (1) Casa do engenheiro Ginty; (2) 

casa do Açude; (3) casa de mr. Pecher. Fonte: Acervo da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, RJ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 25. Planta baixa das casas existentes no terreno de mr. Ginty, localizadas à rua do Açude nº 671. 

Fonte: Acervo da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, Rio de Janeiro. 
 

                                                      
31 Acervo da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, RJ. N° 0768.284373, cx. 225/2016. 
32 Atualmente a mansão pertence à família Quattrone e é conhecida como Mansão das Heras. 

2 
1  
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Figura 26. Mapa satélite do trajeto entre a Mansão das Heras e a casa do Açude. 

Fonte: Google maps, inc. Rio de Janeiro, outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tijuca: Proprieté de Mr. l'Engénieur Genty. Klumb, Revert Henrique, fl. 1855-1880. 

Foto: Robin, Paulo, m. 1897; Officina de Paulo Robin; Photographia Brazileira. Fonte: Acervo da 

Biblioteca Nacional. 

  

Figura 27. Tijuca: Maison de Mr. Pecher. Klumb, Revert Henrique, fl. 1855-1880; Foto: Robin, Paulo, m. 

1897; Officina de Paulo Robin; Photographia Brazileira. Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional.  

 

 

Na década de 1920, quando Castro Maya iniciou a reforma da casa do Açude, o 

edifício principal sofreu intervenções na estrutura, sendo ampliado nos fundos para uma 
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área de serviço, cozinha e copa (fig. 29). Foi acrescido um alpendre com um conjunto de 

azulejos portugueses neoclássicos no entorno e arcadas que circundam as fachadas 

principal e laterais (fig. 30). No telhado, foram incorporados beirais com telhões em 

faiança portuguesa e alguns globos fabricados na cidade do Porto, em Portugal, assim 

como vasos e esculturas, de mesma origem. Uma planta baixa foi redesenhada a partir de 

uma planta fornecida pelo Museu do Açude, para ilustrar os espaços à época da reforma 

de Castro Maya (fig. 31). Hoje, alguns espaços já foram alterados para atender às regras 

museológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Perspectiva atual da entrada de serviço nos fundos do Museu do Açude. 

 Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

 

 

Figura 30. Perspectiva da fachada principal do Museu do Açude. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, janeiro de 2018. 
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Figura 31. Planta baixa da casa do Açude na época de Castro Maya. Sem escala. 

Desenho: Lucas Cavalcanti, à partir da planta do acervo dos MCM. Janeiro de 2018.  

 

Dois pavilhões externos também foram construídos. O primeiro, acredita-se que 

na década de 1920, segundo fotos do álbum de Castro Maya, foi um pavilhão que na 

época era chamado de jardim de inverno (fig. 32), construído exclusivamente para abrigar 

os painéis de azulejos neoclássicos, que, segundo Dora de Alcântara (1997), teriam 

pertencido a firma Ferreira e Cia, no Maranhão, sediada em um sobrado. O pavilhão conta 

com arcadas e beirais em faiança portuguesa, além de estátuas e globos, de mesma 

origem. 

O segundo pavilhão foi o Debret (fig. 33), construído para abrigar a coleção de 

aquarelas e desenhos do pintor adquirida por Castro Maya entre os anos de 1939 e 194033. 

Nesta mesma época, ele negociou os painéis de azulejos com Ruben Leitão34, antiquário 

de Lisboa, para revestir o pavilhão. Portanto, acredita-se que a construção deste pavilhão 

tenha ocorrido nesse período. 

                                                      
33 Segundo cronologia de Paulo Herkenhoff, (1996, p.22) em 1939, Castro Maya “adquire lote de desenhos 

e aquarelas de Jean Baptiste Debret, em Paris, comprados por intermédio da Casa Heymann de uma 

sobrinha-bisneta do artista”. E em 1940, “adquire novo lote de aquarelas, desenhos e sépias de Jean Baptiste 

Debret, em Paris, da mesma procedência.”  
34 Ruben da Silva Leitão, ou Ruben Leitão, era proprietário do antiquário “Salão de Antiguidades Ltda”, 

em Lisboa. Foi através dele, entre os anos de 1938 e 1942 que grande parte dos painéis de azulejos que 

compõem a coleção do Museu foram negociados. Essa negociação está descrita em uma série de cartas 

trocadas entre ele e Castro Maya e que estão abrigadas, tanto as originais como as suas transcrições, no 

acervo do Museu Chácara do Céu, em Santa Tereza (RJ). 
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Figura 32. Pavilhão de inverno. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, janeiro, 2018. 

 

Figura 33. Pavilhão Debret.  

Foto: A autora. Rio de Janeiro, novembro de 2017. 

 

 

Ao longo de todo esse processo de remodelação da casa foi sendo reunida também 

uma coleção de peças de cerâmica decorativa, conhecida como louça do Porto, um tipo 

de faiança ornamental fabricada nos centros cerâmicos portugueses do Porto e de Vila 

Nova de Gaia, que produziam globos, estátuas, vasos, pinhas e balaústres das mais 

variadas formas e temas e que foram distribuídas nos edifícios e no jardim. Segundo Maria 

Luiza Sertório, grande amiga de Castro Maya, a casa do Açude era uma casa simples que 

ele foi transformando em um estilo luso-brasileiro (ALENCAR; SIQUEIRA, 2000). 

O novo conjunto residencial (fig. 34), formado por três edifícios e um espelho 

d’água, foi recebendo inúmeras coleções além do movimento das festas e amigos. Com o 

desejo de transformar a casa num museu ligado à natureza, para preservar sua coleção e 
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o conjunto de edifícios35, Castro Maya criou a sua fundação em 1964 e doou a casa do 

Açude junto com todas as coleções para ela, preservando ambos. 

 

Figura 34. Da esquerda para a direita: pavilhão de inverno, fachada lateral direita da casa principal  

com o espelho d’água à frente e, por fim, o pavilhão Debret. 

Foto: A autora. Janeiro de 2018. 

 

O Museu do Açude foi inaugurado em 1964 (fig. 35) com convidados ilustres e 

personalidades da elite carioca (fig. 36) em grande dia de festa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 35. Inauguração do Museu do Açude. 

Fonte: Acervo IPHAN-RJ. Série Inventário. Notação I-RJ-0141.01. Nº 01C. 1964.  

Foto: nº 114.97. Sem autor. 

                                                      
35 A preocupação de Castro Maya se deu pelo aumento da especulação imobiliária entre as décadas de 1960 

e 1970, quando houve um aumento de demolições na cidade para construção de moradias de aluguel de 

baixo valor. Segundo Julio Bandeira (2008), as décadas de 1960 e 1970 foram os períodos de grande 

demolição de uma arquitetura de valor histórico na cidade do Rio de Janeiro. 



51 

 

 

Figura 36. Varanda do Museu do Açude no dia da inauguração. 

Fonte: Acervo IPHAN-RJ. Série Inventário. Notação I-RJ-0141.01. Nº 01C. 1964. Foto: nº 114.99. Sem 

autor. 

 

Após a morte de Castro Maya, em julho de 1968, o museu passou a enfrentar 

algumas dificuldades e acabou sendo fechado por cerca de dez anos, entre 1972 e 1982. 

Mesmo sofrendo alguns reparos36 eventuais, era visível o abandono. Em 1983, deixou 

de pertencer à Fundação Raymundo Ottoni de Castro Maya, extinta, e foi incorporado à 

Fundação Nacional Pró-Memória, da Secretaria de Cultura do MEC, sob direção de 

Marcos Vinicius Vilaça. 

Sob a supervisão da 6ª Diretoria Regional do SPHAN/Pró-Memória, com projeto 

da arquiteta da instituição Lilian Jansen, o museu passou por intervenções de restauro no 

início da década de 1983. Segundo a arquiteta, a ideia era manter a casa como era 

inicialmente, mas com uma melhor infraestrutura museológica para receber as exposições 

e o público. Lilian destaca ainda que, após algumas pesquisas em fotos antigas, percebeu 

que a casa havia sofrido algumas modificações estéticas quando esteve fechada, 

realizadas pelos próprios funcionários37 que tomavam conta dela, o que a descaracterizou 

bastante. Mas foi possível recuperá-la aos moldes do tempo em que lá vivia Castro Maya. 

                                                      
36 Segundo documento informativo enviado ao IPHAN em 1978, junto com um novo orçamento de reforma, 

sob responsabilidade técnica de Ofélia Autran Dourado e Angela Leite Barbosa, por volta de 1976, o museu 

passou por alguns reparos superficiais nas instalações elétricas, telhado e madeiramento de alguns pisos, 
teto e rodapés, tendo como mudança significativa somente a retirada do banheiro do segundo pavimento, 

hoje local de exposição dos móveis e algumas cerâmicas. O documento destaca que os azulejos não foram 

recuperados. Arquivo IPHAN RJ. 
37 Os funcionários da casa fizeram modificações próprias, alterando a casa conforme era necessário no 

intuito de preservar o local que por tanto tempo ficou sem manutenção. 
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Inicialmente o restauro ocorreu na casa principal e em seguida, no pavilhão de 

inverno, galerias Debret e cavalariça. Existia um plano de montar uma cafeteria na 

cavalariça, mas este não foi concretizado. 

Após as intervenções sofridas, o museu foi reaberto ao público em 22 de fevereiro 

de 1984 (fig. 37). 

Figura 37. Reabertura do Museu do Açude. Jornal do Brasil, caderno B, 17 de fevereiro de 1984. 

Fonte: Acervo Biblioteca Nacional. 

 

Em 1974, o Museu do Açude foi tombado38 pelo SPHAN, hoje IPHAN, e, a partir 

da década de 1990, segundo o órgão, foi adotada a perspectiva de patrimônio integral, 

aliando o patrimônio cultural ao natural. Em 1983, foi incorporado ao governo brasileiro 

e, em 2009, integrado ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), ao qual pertence até a 

presente data. O museu foi tombado junto com todas as coleções, que somam hoje cerca 

de vinte e sete mil peças. 

 

  

                                                      
38 Tombamento pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional sob processo de 

número 0898-T-74 com as seguintes observações: tombamento abrange os parques paisagísticos que 
ambientam os prédios e os acervos históricos e artísticos. Este tombamento também inclui o Museu 

Chácara do Céu, em Santa Teresa, Rio de Janeiro. 
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4 O AZULEJO 

 

Como os azulejos portugueses do Museu do Açude são o objeto dessa pesquisa, 

faz-se necessário abordar uma breve trajetória do azulejo tanto em Portugal como no 

Brasil, para destacar a sua importância como elemento decorativo em sua estreita relação 

com a arquitetura. 

Este capítulo não tem a pretensão de relatar detalhadamente toda a história do 

azulejo, visto sua complexidade e extensão. Em Portugal, a história da azulejaria soma 

cinco séculos dentro das mais variadas adaptações, acompanhando cada época e 

movimento artístico. Para um maior aprofundamento do tema deve-se recorrer ao 

fundamental trabalho de pesquisa legado por João Miguel dos Santos Simões39 (1907-

1972), ator principal na divulgação da azulejaria portuguesa, tendo dedicado trinta anos 

de sua vida a esse trabalho, além do trabalho desenvolvido em Lisboa por Irisalva Moita40.  

O tema merece atenção de vários estudiosos em projetos que se dedicam à sua 

pesquisa produzindo incansáveis trabalhos no âmbito acadêmico, como o investigador e 

professor José Meco41 e das novas gerações como os da Prof.ª Dra. Maria Alexandra Gago 

                                                      
39João Miguel dos Santos Simões nasceu em Lisboa em 1907 e, em 1926, ingressou no College of 

Technology em Manchester. Formou-se em Engenharia Têxtil na École Supérieure de Filature et Tissage, 

de Mulhouse. Em 1938, estagiou em Boston onde conheceu a senhora Scoville, casada com um professor 

de História de Arte na Universidade de Harvard, futura proprietária da Quinta da Bacalhoa. A senhora 

Scoville exerceu um papel fundamental na escolha do estudo sobre a arte da azulejaria. A década de 40 marcou 

o início desse estudo sistemático sob influência de d. Fernando de Almeida e da própria senhora Scoville. Em 

1957, propôs ao presidente da Fundação Calouste Gulbenkian a publicação de uma obra intitulada A arte 

do azulejo em Portugal, transformada pouco tempo depois no Corpus da Azulejaria Portuguesa. Faleceu 

em 1972, em Lisboa, com 65 anos, deixando um legado de estudos sobre a arte azulejar portuguesa em uma 

vasta e imprescindível bibliografia. Alguns investigadores portugueses da atualidade o definem como uma 

figura incontornável para o estudo e a divulgação da azulejaria (Biblioteca Digitile: azulejaria e cerâmica 

online. PTDC/EAT-EAT117315/2010. Disponível em: http://www.digitile.org/santossimoespt. Acesso 

em: 14 fev. 2018. 
40 Arqueóloga, historiadora, olisipógrafa e museóloga, Irisalva Moita nasceu em Angola em 1924 e faleceu 

em Lisboa em 2009. A investigadora foi grande incentivadora dos trabalhos do Prof. José Meco, hoje o 

maior nome na investigação da azulejaria portuguesa. Segundo ele, ela foi o modelo a ser seguido. De 

acordo com o site toponímia Lisboa “Irisalva Moita sonhou criar uma área específica dedicada ao azulejo 

no Museu de Lisboa mas não chegou a concretizá-la. Como conservadora-chefe dirigiu o Museu da Cidade, 

o Antoniano e o de Rafael Bordalo Pinheiro, tendo transformado o modesto museu que existia no Palácio 

da Mitra no Museu de Lisboa, a partir do programa que elaborou entre 1973 e 1975, com um discurso 

cronológico e evolutivo da cidade.” Fonte: Blog Toponímia de Lisboa do Departamento de Património 

Cultural da Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em: 

https://toponimialisboa.wordpress.com/2018/07/04/a-olisipografa-irisalva-moita-numa-rua-da-antiga-

quinta-dos-alcoutins/. Acesso em 30 nov. 2018. 
41 Nascido em 1952, José Meco tem vindo a assumir, ao longo das últimas quatro décadas, a missão de 

estudar e dar a conhecer a azulejaria portuguesa. Sendo unanimemente considerado um dos mais relevantes 

estudiosos e divulgadores desta arte identitária de Portugal, é autor de um vasto corpo bibliográfico, 

disperso por livros, catálogos de exposições, revistas científicas e atas de congressos. Fonte: Museu 

Nacional do Azulejo (PT). Disponível em: http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-

PT/ExposAct/ExposTemp/ExpoActuais/ContentDetail.aspx?id=1714. Acesso em 14 fev. 2018. 

https://toponimialisboa.wordpress.com/2018/07/04/a-olisipografa-irisalva-moita-numa-rua-da-antiga-quinta-dos-alcoutins/
https://toponimialisboa.wordpress.com/2018/07/04/a-olisipografa-irisalva-moita-numa-rua-da-antiga-quinta-dos-alcoutins/
http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/ExposTemp/ExpoActuais/ContentDetail.aspx?id=1714
http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/ExposTemp/ExpoActuais/ContentDetail.aspx?id=1714
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da Câmara, da Universidade Aberta de Lisboa, e da Prof.ª Dra. Rosário Salema de 

Carvalho que coordena o projeto Az Infinitum na Universidade de Lisboa. O resultado de 

alguns deles foram utilizados como base para esta pesquisa. 

No Brasil, o azulejo português, utilizado desde o período colonial, também sofreu 

adaptações até chegar à sua estética brasileira, a partir da ascensão do movimento 

modernista, por volta da década de 1930. A arquiteta e especialista brasileira em azulejos 

Dora Alcântara, referência neste assunto no país, realiza um trabalho minucioso de 

investigação, sendo fonte primordial de inspiração e documentação para esta pesquisa. 

Com inúmeras transformações nos estilos artísticos e arquitetônicos ao longo dos 

últimos cinco séculos, o azulejo vem marcando sua presença tanto em Portugal como no 

Brasil, adaptando-se não somente à cultura de cada país mas também à novas 

possibilidades de uso, “numa actuação primordialmente arquitectónica, nunca passiva 

nem neutra, que ultrapassa uma mera função decorativa” (MECO, 1985, p. 5). 

 

 4.1 Breve trajetória do azulejo em Portugal 

 

Do grego kéramos “terra queimada”, a cerâmica é um material de grande 

resistência muito pesquisado e encontrado em escavações arqueológicas sendo produzida 

há cerca de doze mil anos. A partir da argila, depois de submetida à secagem para retirar 

a maior parte da água, a peça moldada é submetida à temperaturas que variam entre 850º 

a 1.100ºC, o que lhe atribui rigidez e resistência fixando os esmaltes na superfície. As 

primeiras cerâmicas datam da pré-história. Cabe destacar que essa é a diferença entre 

azulejo e ladrilho hidráulico, muitas vezes chamado erradamente de azulejo hidráulico: o 

processo de confecção do azulejo é através da cozedura da peça, já o ladrilho, por ser 

confeccionado com cimento, não é submetido aos fornos e sim enrijecido em agua42.  

A origem da palavra azulejo ainda é controversa, sendo atribuída à cultura árabe 

possuindo alguns significados como pedra polida ou placa vidrada pintada em uma das 

faces. Ao longo dos séculos as peças foram ganhando formas e motivos dentro de suas 

inúmeras culturas, expressando estilos, gostos e memórias. 

Para traçar esta breve trajetória foi utilizada como base de estudo a cronologia43 

descrita pela pesquisadora Dra. Rosário Salema de Carvalho. 

 

                                                      
42 Cf. Glossário. 
43 Cf. CARVALHO; et al., 2017, p. 14 – 19.  
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  4.1.1 O século XVI 

 

Impressionado com a beleza de seu interior composto por um significativo 

conjunto de revestimento cerâmico, o rei de Portugal d. Manuel I (1469-1521)44 nos 

últimos anos do século XV em visita ao Alhambra45, na Espanha, retornou a Portugal 

decidido a revestir seu palácio em Sintra com azulejos. A partir daí, a azulejaria ganhou 

notoriedade.  

O Palácio Nacional de Sintra possui inúmeras salas em rica azulejaria, como a Sala 

das Pegas (fig. 38), que, segundo José Meco (2017, p. 141 apud CARVALHO et al., 

2017), é 

resultante de uma história complexa, a partir de uma possível (e 

discutida) origem muçulmana, que inclui numerosas reconstruções e 

remodelações, em estilo gótico, manuelino, renascença e barroco. É 

contudo o caráter mourisco-mudéjar que mais o distingue e 

individualiza, em grande parte graças à esplendorosa azulejaria que 

transfigura e enche de colorido intenso vários dos seus espaços [...].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Palácio Nacional de Sintra, Sala das Pegas. À esquerda, a sala atual e, à direita, a sala pintada 

em aquarela por Enrique Casanova (1850-1913) entre os anos de 1890/92, quando era uma “casa” de 

jantar. Fotos: à esquerda, a autora, Sintra, 2018 e, à direita, acervo do Palácio Nacional da Ajuda. 

 

Entretanto, segundo José Meco (1985, p. 8) “o grande centro peninsular até 

meados do século XVI foi Sevilha, onde as composições dos alicatados46 granadinos 

                                                      
44 Rei de Portugal e Algarves, ficou conhecido como o Venturoso, o Bem-Aventurado ou o Afortunado. d. 

Manuel I nasceu em Alcochete, uma vila próxima à Lisboa. Seu governo, de 1495 até sua morte, foi uma 

continuidade dos anteriores, mas o estilo manuelino ficou mais em voga em seu reinado. Muito católico, 

Manuel I foi um grande incentivador da construção de mosteiros e igrejas, além de evangelizar as colônias 

através de missionários. Faleceu em Lisboa, em 1521. 
45 Complexo de palácios e fortaleza localizados na cidade de Granada (ES). 
46 Recorte a alicate de placas vidradas de barro, de cor lisa. Efeito de painel colorido com desenho 
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foram transferidas para placas de cerâmica quadrada, através de moldes”. Foi este 

processo que permitiu que Portugal recebesse as encomendas prontas vindas de lá. A 

maioria dos azulejos do Palácio de Sintra vieram de Sevilha e alguns foram criados 

especificamente para ele. Acredita-se que sejam oriundos da importante oficina de 

Fernán Martinez Guijarro, mas não descartando uma possível produção já em olarias de 

Lisboa, com mão de obra estrangeira. 

As técnicas utilizadas foram as da corda seca47 e aresta48 (ou cuenca) (fig. 39) 

usuais até o final do século XVI. Na corda seca (fig. 40), os temas mais desenvolvidos 

eram as formas geométricas que se assemelham ao cubismo e estão ligadas às preces. As 

laçarias utilizavam linhas curvas e foram as mais típicas desta época. Vários conjuntos 

em corda seca estão representados no Palácio Nacional de Sintra e também podem ser 

encontrados em outros locais, como a Quinta da Bacalhoa no Azeitão, em Setúbal. A 

técnica da aresta substituiu a corda seca, apesar de conviverem juntas por breve tempo, 

muitas vezes utilizando os mesmos motivos. Nesta época, também surgiu a azulejaria de 

relevo49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Painel de azulejo corda seca e aresta com motivo islâmico. Proveniência desconhecida. 

Foto: A autora. Acervo do Museu Nacional do Azulejo. MNAz inv. nº 9287. Lisboa, 2016. 

 

                                                      
geométrico (MNAz, Lisboa). Disponível em: http://www.museudoazulejo.gov.pt. Acesso em:10 jun. 2017. 
47Segundo descrição do Museu Nacional do Azulejo, este termo se refere à gravação do desenho na placa 

de cerâmica ainda úmida, dava-se através de sulcos, a seguir preenchidos com uma mistura de gordura e 

manganês, que garantia a separação dos esmaltes de várias cores durante a cozedura (MNAz, Lisboa). 

Disponível em: http://www.museudoazulejo.gov.pt. Acesso em:10 jun. 2017. 
48Impressão do desenho sobre o barro ainda cru através de um molde de madeira ou metal. As 

arestas/saliências conseguidas permitem a separação dos esmaltes durante a cozedura (MNAz, Lisboa). 

Disponível em: http://www.museudoazulejo.gov.pt. Acesso em:10 jun. 2017. 
49 Marcação de motivos na chacota com recorrência de moldes de madeira ou metal (MNAz, Lisboa). 

Disponível em: http://www.museudoazulejo.gov.pt. Acesso em:10 jun. 2017. 
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Figura 40. Azulejos modelo corda seca, único preenchido pela esfera armilar. Palácio Nacional da Ajuda. 

Foto: A autora. Sintra, 2018. 

 

Na Itália, a escola de Faenza50 já havia ganho notoriedade no século XV e todos 

os objetos de cerâmica saídos de lá se difundiram pela Europa. Em Portugal, foram 

traduzidos para faiança. O termo designa uma cerâmica argilosa de vidrado estanífero e 

a técnica de pintura com colorido intenso ficou conhecida como majólica51. 

Apesar de já ter iniciado sua produção nos primeiros anos do século XVI, Portugal 

viu através da majólica uma revolução na forma de pintar o azulejo quando a técnica 

chegou por lá em meados deste mesmo século. Com a majólica, era permitido pintar sobre 

o vidrado e, apesar de não permitir o retoque, os pintores portugueses assimilaram bem a 

técnica e passaram a utilizá-la. Foi em meados do século XVI que se acentuou a 

emigração dos ceramistas e oleiros da Flandres (então província espanhola) para a 

península Ibérica. Aqui se implantaram definitivamente as técnicas da majólica, que 

Niculoso tinha divulgado meio século antes (MECO, 1985). A pintura sofreu influência 

do Renascimento italiano que se revela na representação dos temas – religiosos ou 

profanos – e de seus emolduramentos, que atesta um gosto ítalo-flamengo no uso das 

formas de enrolamentos de couro e de acabamentos de ferro (feroneries). 

                                                      
50 Considera-se a cidade de Faenza berço da majólica no século XV e o seu nome patronímico cerâmico de 

centros italianos congêneres – Siena, Derruta, Caffagiolo, Urbino, Castel-Durante. Faiança é o termo 

consequente consagrado universalmente (SANDÃO, 1976, p. 25). 
51 Cobertura do azulejo com um esmalte branco. Sobre a superfície cerâmica lisa podem ser pintados os 

motivos sem que as cores se misturem. Técnica introduzida em Sevilha por Francesco Niculoso (natural de 

Pisa), ceramista erudito que fez concorrer uma azulejaria figurativa e ornamental de feição renascentista 

com a tradição azulejaria hispano-mourisca (MNAz, Lisboa). Disponível em: 

http://www.museudoazulejo.gov.pt. Acesso em:10 jun. 2017. 
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Foram típicos deste período os grotescos, que em Portugal teriam um expressão 

particular, o brutesco52. Mesmo tendo seus centros cerâmicos bem movimentados, ainda 

se importava azulejos em estilos maneirista e renascentista até a segunda metade do século 

XVI. Com heráldica portuguesa, são feitas encomendas, por exemplo, para o Paço Ducal 

de Vila Viçosa (fig. 41). 

Figura 41. Vila Viçosa, Paço Ducal. Iconografia representando a História de Tobias, 1558. 

Foto: Luísa Oliveira. Direção-Geral do Património Cultural / DDC. 

 

Na segunda metade do século XVI, o maneirismo substituiu definitivamente a 

herança mourisca com desenhos geométricos e vegetalistas, com destaque para 

padronagem ponta de diamante. Era uma pintura mais erudita. No último quartel deste 

século, a predominância eram os temas religiosos. A primeira produção portuguesa na 

técnica da majólica se deu também neste período, ainda com inspiração do ciclo anterior. 

Os maiores consumidores eram as igrejas e as casas nobres. 

 Em finais do século XVI, surgiram também os azulejos enxaquetados53 (fig. 42) 

ou de caixilho em cores únicas como o azul, verde, branco e amarelo, de padrão 

geométrico, adaptando-se aos espaços arquitetônicos onde eram inseridos, sendo ainda 

utilizados nas primeiras três décadas do século XVII. 

 

Figura 42. Painel de azulejos enxaquetados. Faiança azul e branca. 110 x 79 cm.  

Proveniente da Biblioteca Municipal do Porto. Primeiro quartel do século XVII. 

Foto: A autora. Lisboa, maio de 2017. Acervo do Museu Nacional do Azulejo. MNAz inv. nº 114. 

                                                      
52  Estilo de pintura onde animais, flores, vegetais, paisagens e penhascos se entrelaçam. Muito utilizado 

em Portugal na pintura mural decorativa e de tetos, derivada da grottescherie italiana, no maneirismo. 
53 Azulejos que formam uma malha geométrica. 
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  4.1.2 O século XVII 

 

A azulejaria de padrão que marcou este período em policromia intensa com o azul 

e o amarelo em tons fortes e vibrantes nos motivos geométricos, florais e vegetalistas, 

deu início às composições em formato de tapete, imitando com perfeição a tapeçaria (fig. 

43). Este padrão também foi muito utilizado no Brasil em igrejas e casas nobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Padrão tapete. Proveniência desconhecida. Acervo do MNAz, inv. nº 174 az. 

Foto: A autora. Lisboa, maio de 2017. 

 

No terceiro quartel do século XVII, surgiu uma inovação temática nos painéis 

figurativos com representações profanas, caricaturadas e um tanto irônicas, chamadas 

singeries ou macacarias como crítica à sociedade pelo conservadorismo das igrejas, 

marcado pelo fim da Guerra da Restauração, em 1668. Eram painéis destinados aos 

palácios, que fizeram uma renovação artística na época (fig. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 44. Macacaria. Casamento da Galinha. Lisboa, olaria de Manuel Francisco (?). 1660-1667. 

Faiança policroma proveniente da Quinta da Cadriceira, Turcifal, Torres Vedras. 

Foto: A autora. Lisboa, 2016. Acervo do Museu Nacional do Azulejo. MNAz inv. nº 400 az.  
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A partir do último quartel do século XVII houve uma considerável diminuição da 

policromia intensa, por influência da porcelana chinesa, sendo chamado de Período de 

Transição, quando se iniciou uma pintura a azul e branco em narrativas que cobriam 

grandes paredes (fig. 45). 

Figura 45. Terraço da capela ou galeria das artes. Palácio dos Marqueses de Fronteira. Lisboa, Portugal. 

Foto: A autora. Lisboa, 2017. 

 

Segundo Meco (1985, p. 38), “nas últimas décadas do século XVII, assistiu-se 

ainda à autonomização dos vasos, potes e cestos floridos, que passaram a se agrupar 

linearmente em silhares, designados de albarradas.” O motivo de flor ganhou destaque e 

se tornou um dos elemento dos azulejos de figura avulsa54, (fig. 46). Entra em cena o 

mercado de azulejos holandeses que ganhou fama e moda nas classes dominantes e 

determinou, em pouco tempo, “uma viragem no gosto e na produção nacional que 

totalmente modificou as soluções estéticas que haviam sido aceites no século XVII” 

(SIMÕES, 2010, p. 13).  Meco (1985, p. 61) destaca ainda que, “as albarradas e os 

azulejos de figura avulsa foram incrementados e muito utilizados em palácios e edifícios 

religiosos pelo preço modesto e facilidade de utilização.”  

                                                      
54 Os azulejos holandeses de figura avulsa ganharam notoriedade por serem de pintura delicada. 

Inicialmente em policromia com temas de paisagens e religiosos, foram adaptando-se às mudanças da época 

e chegaram a um tom somente a azul e branco com os motivos de barcos, animais, plantas, entre outros, de 

acordo com o gosto e o local a ser aplicado. As pinturas eram fáceis de entender, além de muito recreativas 

e graciosas. Eram mais finos, leves e fáceis de serem assentados, fato relevante para os ladrilhadores. Eram 

produzidos em larga escala, tornando o custo mais baixo, além, e principalmente, de utilizarem também o 

azul em tom contrastante com o branco “procurando imitar a porcelana trazida da China, nesse tempo ainda 

subordinada ao esquema cromático das últimas fabricações Ming, o que tornava a peça com aspecto de 

qualidade” (SIMÕES, 2010, p. 15). 
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Figura 46: Revestimento cerâmico de confessionário com azulejo de “figura avulsa”, Hospital de Santo 

Antônio dos Capuchos, séc. XVIII. 

Fonte: AZ Sistema de Referência & Indexação de Azulejo. Nº CHSC011601. Lisboa (PT). 

 

Este fato foi marcante para a azulejaria portuguesa. Com o aumento das 

encomendas vindas da Holanda, as olarias portuguesas perderam mercado e clientes 

iniciando assim um grande movimento de convocação de pintores de cavaletes para 

executar grandes painéis, que seriam assentados em paredes e tetos, principalmente nas 

igrejas. “No início do século XVIII, é o azulejo holandês que veio marcar o rumo da 

azulejaria portuguesa, particularmente para a clientela mais evoluída” (SIMÕES, 2010, 

p. 13)55. Portanto, nas primeiras décadas do século XVIII, teve início o grande Ciclo dos 

Mestres. 

 

  4.1.3 O século XVIII 

 

Introduzido pelo espanhol Gabriel del Barco56, ainda em finais do século XVII 

durante o período de transição, o Ciclo dos Mestres foi um grande e importante momento 

na história da azulejaria portuguesa. Até a segunda metade do século XVIII, os desenhos 

pintados nos azulejos eram quase sempre inspirados nas gravuras europeias, por algumas 

vezes acrescentando-se também novos elementos ou até mesmo juntando parte de dois 

desenhos, adequando-se com mais criatividade aos espaços arquitetônicos e à escala dos 

painéis (fig. 47).  No Ciclo dos Mestres a pintura tornou-se mais livre. Esta fase durou 

                                                      
55 Santos Simões refere-se quando diz “clientela mais evoluída”, à pessoas que possuíam maior poder 

aquisitivo e também um gosto mais apurado para as artes. 
56 Gabriel del Barco nasceu em Siguenza, no ano de 1648. O pintor chegou em Portugal com vinte anos de 

idade e, mesmo não sendo um grande desenhista por não possuir a técnica acadêmica, foi um grande pintor 

decorador e o maior nome do barroco português influenciando as gerações seguintes. Gabriel del Barco 

possibilitou uma junção da ornamentação decorativa com a técnica acadêmica. Segundo José Meco, “foi 

especialmente nas obras figurativas que Barco desenvolveu uma pintura específica do azulejo. 

Abandonando a policromia e a fruste reprodução da realidade visual (própria do verismo da pintura a óleo 

naturalista), optou por uma concepção estética mais elaborada, recorrendo às possiblidades técnicas do 

azule de cobalto. Barco foi um desenhador rudimentar, mas na pintura espontânea e livre que praticou 

conseguiu notáveis realizações de tipo impressionista, através das gradações expressivas do azul e das 

marcas dramáticas das manchas mais intensas” (MECO, 1985, p. 45). 
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cerca de três décadas. A partir da segunda metade do século XVIII é pouco frequente a 

possibilidade de identificar a gravura que o pintor se baseou, pois ele representa as 

figuras, paisagens e demais elementos de diversas fontes, como pintura e gravura. 

Segundo Rosário Salema de Carvalho (2012, p. 28), 

foi a qualidade da pintura, a erudição dos programas iconográficos, a 

adaptação ao espaço (já uma tradição de época anterior, cujas soluções 

variam consoante o enquadramento de cada época), a exploração da 

narratividade inerente ao azulejo organizado em painéis (secções), a par 

de um repertório decorativo muito próprio, que permitiu isolar e definir 

o Ciclo dos Mestres.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Revestimento cerâmico da sala da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de São 

Mamede, executado por Gabriel del Barco. Évora, Portugal. 

Foto: AZ Sistema de Referencia & Indexação de Azulejo. Nº IAPCEV01770101. 

 

A exploração do ouro e diamante no Brasil, época do reinado de d. João V, 

proporcionou um período de ascensão da sociedade portuguesa em 1725 e para esses novos-

ricos, uma necessidade de ostentar a riqueza na corte como forma de exibicionismo. Tal 

ascensão proporcionou um crescente número de encomendas feitas aos discípulos 

formados pelos mestres anteriores, pois “o azulejo e a talha dourada continuaram a ser os 

elementos mais aptos a suprir as pretensões faustosas desta sociedade [...]” (MECO, 1985, 

p.55).  O autor destaca ainda que para o gosto da época era suficiente uma teatralidade 

nos elementos com ornatos abundantes “aproximando-se da concepção mais dinâmica 

das tapeçarias e das boiseries 57que envolviam os salões galantes europeus” (MECO, 

1985, p.55).  

As molduras também passaram a ter uma importância cenográfica, além dos 

fundos mostrando uma paisagem em correta perspectiva e luminosidade. Os temas 

                                                      
57Revestimento parietal francês típico dos séculos XVII e XVIII feito em madeira para emoldurar as paredes 

em alto relevo. Atualmente o revestimento pode ser confeccionado em gesso, cimento ou isopor, tornando 

o custo mais baixo. 
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religiosos foram encomendados pela Igreja e os nobres ainda priorizavam os temas com 

cenas galantes, de caça, guerreiras e mitológicas.  

Os azulejos de figura avulsa e os silhares de albarradas também foram 

incrementados e largamente utilizados por seu custo mais baixo em palácios e igrejas. 

Com o aumento dessa produção a qualidade da pintura acabou por simplificar-se com a 

substituição do cobalto puro pelas aguadas em azul e pinceladas sobrepostas. Iniciou-se 

a Grande Produção Joanina. 

O azulejo apareceu em formas recortadas e sofisticadas com destaque para os 

pintores Teotónio dos Santos (1688-1762), Valentim de Almeida (1692-1779) e Nicolau 

de Freitas (1706-1765). Em 1740, sob influência da chinoiserie (arte chinesa), as 

guarnições passam a ter predominância de folhagens. 

Muito representativas e marcantes no século XVIII também são as chamadas 

figuras de convite (fig. 48), representadas em escala natural ou bem próximas disso são 

consideradas uma das produções mais originais da azulejaria portuguesa do século XVIII, 

passando por modificações ao longo de todo o período, de acordo com os movimentos da 

época. Situadas em Portugal pela historiografia da arte como parte das figuras recortadas 

da azulejaria barroca, as figuras de convites decoravam as entradas das casas nobres 

portuguesas, num gesto de convite à entrada da casa. São atribuídas inicialmente ao 

Mestre P.M.P58 um dos pintores do Ciclo dos Mestres. Copiadas a partir de gravuras, 

possuíam trajes variados que determinavam o papel de cada uma. As femininas eram as 

mais raras. 

A azulejaria joanina se propagou por todo o território português, chegando ao 

Brasil e a Angola. 

 

                                                      
58 “P.M.P foi um pintor de azulejos que apenas se identifica pela sua assinatura em monograma, mas cuja 

obra é facilmente identificada pelo estilo de seu trabalho. Trata-se do criador das figuras de convite, 

estabelecendo tanto a sua integração espacial nas escadarias como a iconografia dos porteiros e alabardeiros 

trajando a moda época” (ARRUDA, 1993, p. 35). 
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Figura 48. À esquerda, silhar de azulejos da escadaria nobre da Fundação Ricardo Espirito Santo e Silva, 

atribuídos ao mestre Bartolomeu Antunes (1730/1740). À direita, pormenor da imagem. 

Foto: A autora. Lisboa, 2018.  

 

Em meados do século XVIII teve início o estilo rococó, influenciado pelo estilo 

Regência francês e inspirado em gravuras da Europa central, sendo uma época muito 

inovadora dentro da azulejaria portuguesa. Com toda a influência francesa houve uma 

mudança no gosto decorativo e com isso o rococó ganhou espaço em três momentos, tanto 

em Lisboa quanto em Coimbra59.  

Na primeira fase lisboeta houve uma explosão cromática que durou até o 

terremoto que assolou Lisboa em 175560, onde os painéis, segundo Meco (1985, p. 64), 

“mantiveram as características joaninas na parte historiada, embora de pintura mais fina; 

nos enquadramentos, aparecem vários motivos movimentados e frágeis nomeadamente a 

asa de morcego, acompanhada de elementos vegetais e concheados soltos”  

Um exemplo desta fase são os painéis do Canal dos Azulejos61, localizado no 

jardim do Palácio de Queluz, em Sintra (fig. 49). Os painéis eram pintados com molduras 

policromas ou somente em azul cobalto, assim como as pinturas, que se apresentavam ora 

em azul cobalto, ora em roxo manganês (fig. 50). O azul cobalto vibrante era típico dos 

                                                      
59 Coimbra passou por três fases com cronologias diferentes das de Lisboa. 
60 Às 9h30 da manhã do dia 1 de Novembro de 1755, dia de Todos-os-Santos, Portugal foi assolado por 

uma das maiores catástrofes até hoje sofridas. O forte terramoto, seguido de um maremoto atingiu 

principalmente a cidade de Lisboa, e a costa marítima a sul. Lisboa ficou praticamente destruída pelo sismo 

e pelos múltiplos incêndios que se propagaram pela cidade. O trágico acontecimento foi divulgado por todo 

o mundo conhecido. Fonte: Arquivo da Torre do Tombo, Lisboa (PT). Disponível em: 

http://antt.dglab.gov.pt/exposicoes-virtuais-2/o-terramoto-de-1755-a-torre-do-tombo-e-manuel-da-maia/ 
61 Segundo José Meco (1985, p. 64), a decoração dos azulejos deste canal foi realizada em 1755 e aplicada 

nesse ano e seguinte, ficando possivelmente incompleta devido ao terremoto de 1755, e só foi finalizada 

em 1902 por Pereira Cão e Alberto Nunes. Esta finalização aconteceu na ocasião em que o rei d. Carlos e 

a rainha d. Amélia promoveram um programa de restauro dos azulejos. A produção dos azulejos foi da 

Fábrica Viúva Lamego. 
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azulejos joaninos, já nos azulejos rococós predominaram os tons pasteis, sendo este azul 

mais suave. 

 

Figura 49. Lateral esquerda do Canal dos Azulejos. 

Foto: A autora. Sintra, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Pormenor dos painéis do Canal dos Azulejos, onde é possível observar os três estilos de 

pintura: o painel da esquerda ao fundo, em azul cobalto; o painel em primeiro plano com moldura 

policroma e pintura a azul cobalto e, por fim, o painel da direita, com moldura policroma e pintura a roxo 

manganês. Foto: A autora. Sintra, 2018. 

 

As obras mais originais deste período, segundo José Meco (1985), são as pintadas 

somente a azul no centro com composições ornamentais com leves traçados policromos, 

como os da escadaria nobre do Palácio Pimenta em Lisboa (fig. 51). 
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Figura 39. Silhar de azulejos da escadaria nobre do Palácio Pimenta. À direita, pormenor. 

Foto: A autora. Lisboa, 2016. 

 

Todo este brilho cromático serviu de inspiração para a fase seguinte, por ocasião 

da reconstrução da cidade de Lisboa pós-terremoto, que durou até cerca de 1775. A 

produção para reforma urbana aumentou e o Marquês de Pombal62 mandou fabricar 

azulejos que fossem rápidos e simples de produzir, ganhando esta produção o nome de 

pombalinos. Na ocasião, o azulejo também se propagou no Brasil, devido à grande 

atividade mercantilista de Pombal, tornando o Brasil um grande consumidor desta arte. 

Esta fase estendeu-se até o reinado de d. Maria I, quando então se percebe um regresso à 

azulejaria padrão (fig. 52). 

Figura 52. Azulejo pombalino. 

Foto: Inês Aguiar. AZ Sistema de Referencia & Indexação de Azulejo. Padrão P-18-00009. Lisboa, PT. 

 

Nesta ocasião, os pequenos painéis com iconografia religiosa, passam a compor a 

parte superior das portas da fachada principal, como forma de proteção contra desastres 

naturais (fig. 53). 

 
                                                      
62 Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal e Conde de Oeiras (1699-1782) foi um 

diplomata e estadista português e exerceu a atividade de secretário de Estado do Reino durante o reinado 

de d. José I (1750-1777). Em 1755, Pombal reforçou os laços mercantilistas com a colônia no Brasil criando 

a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. A Companhia passou a ter direitos exclusivos 

de navegação, ao tráfico de escravos e a compra/venda das drogas do sertão. 
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Figura 53. Painel com a crucificação de Cristo. 

Foto: A autora. Lisboa, 2018. 

 

Na última década do século XVIII, o estilo neoclássico marcou sua presença na 

azulejaria com um olhar mais decorativo, gracioso e de pintura delicada. A transição entre 

a fase anterior, pombalina, e a neoclássica foi lenta devido à semelhança na pintura entre 

as duas. O Corredor das Mangas63, ou Sala dos Azulejos, no Palácio de Queluz em Sintra, 

é, segundo José Meco (1985), o melhor conjunto que ilustra a transição rococó – 

neoclássico (fig. 54). Os painéis principais64 foram pintados por Francisco Jorge da Costa 

em 1784. 

Figura 54. À esquerda, o corredor das mangas e, à direita, pormenor de um dos painéis. 

Foto: A autora. Lisboa, 2018. 

 

                                                      
63 O Corredor das Mangas era uma passagem entre o Paço Velho do século XVI e as novas edificações do 

século XVIII. As mangas são uma espécie de proteção de vidro para as velas acesas. 
64 Os painéis principais são os que representam as quatro estações e os quatro continentes, com cenas de 

mitologia clássica, singeries e chinoiseries. Há também um conjunto de lambri em azul e branco com cenas 

de caça e galante, de 1764. 
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Iniciou-se também a produção fabril da Real Fábrica de Louça, ao Rato, de 1767 

até 1835 na cidade de Lisboa. A fábrica produziu os famosos painéis da História do 

Chapeleiro Antônio Joaquim Carneiro, abrigados hoje no Museu Nacional do Azulejo em 

Lisboa (fig. 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Parte dos sete painéis que compõem a História do Chapeleiro Antônio Joaquim Carneiro. 

Lisboa. Real Fábrica de Louça, ao Rato, 1790-1800. Faiança policroma. MNAz, inv. nº 227. 

Foto: A autora. Lisboa, 2017. 

 

Segundo Meco (1985, p.74), neste período, “as composições mais características 

são as que apresentam combinações livres, de ramagens, grinaldas, fitas, laçarias, plumas 

e aves, associadas a fundos marmoreados ou destacando-se sobre superfícies brancas”. 

Um conjunto deste estilo, já com influência da pintura em chinoiserie também pode ser 

visto na sala d. Maria I, no Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito 

Santo e Silva, em Lisboa (fig. 56). 

 

Figura 56. Pormenor do silhar neoclássico que orna a sala d. Maria I, esquerda da cadeira medalhão, nota-

se uma figura humana chinesa. À direita, pormenor da figura. 

Foto A autora. Lisboa, 2018. 
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  4.1.4 O século XIX 

 

Mesmo com todo o requinte ornamental, a azulejaria neoclássica sofreu no início 

do século XIX uma estagnação criativa. Com as invasões napoleônicas e a instauração do 

regime liberal em Portugal, ao fim de muitas lutas e da vinda da Corte portuguesa 

refugiada para o Brasil, o azulejo foi utilizado eventualmente. Em contrapartida, houve 

um movimento ascendente de aplicação de azulejos de fachada no Brasil, destinado à 

redução de temperatura interna e à proteção pluvial, por ser mais resistente e de custo 

mais baixo. Há duas correntes de estudiosos que discordam da verdadeira origem da 

azulejaria de fachada, tendo Santos Simões (2010) atribuído a “invenção” ao Brasil, 

enquanto Dora Alcântara (2016, p. 19) a atribui a Portugal. Segundo a pesquisadora,  

com a ascensão da burguesia e a paulatina industrialização de sua 

produção em Portugal, o azulejo, que desde o início do século (século 

XVI) já tinha aplicações externas, inclusive nas fachadas voltadas para 

jardins de palácios (séculos XVII e XVIII), passa a ser adotado no 

revestimento da fachada principal dos sobrados com dupla função 

comercial e residencial, a partir de meados do século XIX”. 

 

Com a crise em Portugal o Brasil foi à procura da Inglaterra, França e Holanda 

para compra dos azulejos, “embora os produtos desses centros não correspondessem ao 

seu gosto, habituado aos tipos portugueses” (MECO, 1985, p. 76). A assinatura do tratado 

de comércio entre Brasil e Portugal em 1834, estipulou, entre outros, que a preferência de 

compra de louças e azulejos no Brasil teria que ser dada a Portugal. Com isso, a venda de 

azulejos portugueses foi retomada no Brasil65 havendo uma explosão de centros 

cerâmicos em Portugal, que voltaram a produzir azulejos. Na cidade do Porto, por 

consequência dos emigrantes que retornavam do Brasil à Portugal enriquecidos, o 

aumento da produção foi ainda maior.  

Chamados de “brasileiros de torna-viagem”, fundaram fábricas e foram os 

primeiros a revestir as casas com esses azulejos, espalhando o gosto pela burguesia 

nacional. A produção do azulejo de estampilha (fig. 56) foi a mais propagada ao longo do 

século XIX e consistia numa “padronagem semi-industrializada através da pintura manual 

realizada com trincha sobre papel recortado e encerado [...] colocado na superfície do 

                                                      
65 Em conversa com Dora Alcântara, a pesquisadora destaca que as notícias de importação de azulejos para 

o Brasil foram conseguidas somente em jornais. A mais antiga, em 1839, é de uma importação para o Rio 

de Janeiro; uma segunda para São Luís, no Maranhão, em 1843 e um terceira para Belém em 1855.Para o 

Rio de Janeiro e para Belém, as proveniências são várias, como Barcelona, Lisboa, Porto, Antuérpia, 

Genova, Havre, Hamburgo e Liverpool, sendo as do Rio de Janeiro concentradas na década de 1850 e as 

de Belém até princípio do século XX. Em são Luís, vieram todas de Lisboa, com pequenas exceções. 
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azulejo” (MECO, 1985, p. 76). Esta padronagem também foi largamente difundida e 

exportada para o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Fachadas de casas lisboetas com azulejos de estampilha. 

Foto: A autora. Lisboa, 2016. 

 

Sua utilização sofreu inúmeras variações de norte a sul de Portugal, tanto na 

pintura monocromática e em policromia de tons fortes, como na padronagem com relevo 

alto e médio.  

No último quartel do século XIX, alguns ceramistas insistiram na pintura 

figurativa do azulejo dos séculos anteriores em contraposição à estampilha, 

principalmente nas fachadas de lojas, além dos painéis publicitários. O revestimento da 

Fábrica da Viúva Lamego em Lisboa, realizado em 1865 pelo pintor Ferreira das 

Tabuletas, é um exemplo da azulejaria desta fase (fig. 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Fábrica Viúva Lamego, fachada do Largo do Intendente. 

Foto: A autora. Lisboa, 2016. 
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A partir da pintura desses elementos figurativos e ornamentais, teve início uma 

produção romântica na azulejaria com enquadramentos neo-barrocos que perduraram até 

meados do século XX, quando os movimentos de Art Nouveau66 e Art Déco inspiraram 

os motivos florais e geométricos. O movimento Art Nouveau foi o mais expressivo e o 

mais utilizado em Portugal, principalmente nas faixas de arremate dos edifícios. Segundo 

José Meco (1985, p. 83), 

a Arte Nova acompanhou a renovação dos hábitos sociais e o 

desenvolvimento mundano e cosmopolita da época, cujo gosto se 

exprimia nas cores fortes dos azulejos, na acentuada sensualidade e 

plasticidade das sugestões volumétricas e na saturação dos ornatos.  
 

Os pintores Rafael Bordalo Pinheiro (1845-1905) com seu padrão de gafanhotos, 

rãs e borboletas, Jorge Colaço (1868-1942) e Jose Antônio Jorge Pinto (1875-1945), 

marcaram os movimentos. 

 

  4.1.5 Os séculos XX e XXI 

 

A partir da segunda metade do século XX, ainda sob influência dos movimentos 

internacionais em voga, Art Nouveau e Art Déco, uma mudança importante ocorreu para 

a azulejaria em Portugal. Em 1940, foi realizada em Portugal a Exposição do Mundo 

Português, que facilitou a implantação do Estado Novo e de uma arquitetura 

“academicamente alimentada na estética pombalina e em duvidosas tradições portuguesas 

de construção” (MECO, 1985, p. 87) deixando de lado, o uso do azulejo, sendo mais 

utilizado o mármore e o estuque. Alguns artistas tentaram, mesmo que sem muitos 

resultados, enfrentar este abandono. Segundo Meco (1989, p. 80) foi ao pintor Jorge 

Barradas (1894-1971) a quem se deveu nesta época  

a recuperação consciente da cerâmica e do azulejo e a dignificação 

destes materiais, a partir da primeira apresentação de suas obras, em 

1946 [...], criando inúmeros trabalhos de aplicação arquitetônica, tanto 

de azulejo pintado como de cerâmica moldada”. 
 

Em 1950, Portugal retomou definitivamente o uso do azulejo através do esforço 

de arquitetos adeptos ao movimento moderno na arquitetura, que, ao chegarem à cidade 

do Rio de Janeiro para o Congresso Nacional de Arquitetura, impressionaram-se com os 

painéis de Cândido Portinari para o Ministério da Educação e Saúde (MES), hoje Palácio 

Gustavo Capanema, e as inúmeras possibilidades estéticas do uso do azulejo moderno 

                                                      
66 Em Portugal, o movimento Art Nouveau é conhecido como Arte Nova, sendo mais propagado do que o 

Art Déco. 



72 

 

 

unindo a arquitetura com as artes plásticas. A partir deste período e ao longo dos anos 

seguintes, numa variante entre o moderno e o contemporâneo, entre ceramistas, pintores 

de azulejos e artistas plásticos, destacaram-se nomes como Francisco Keil do Amaral, 

Maria Keil (fig. 58), Almada Negreiros, Julio Pomar, Julio Resende e Eduardo Nery (fig. 

59), entre outros. O local de ocupação dessa azulejaria, uma superfície simples de ser 

trabalhada e de baixo custo, é o meio urbano, através das estações de metrô e das paredes 

externas de grandes edifícios. A cidade teve, e ainda tem, um papel fundamental nesse 

processo de retomada do azulejo como suporte de expressão artística, tornando-o 

acessível a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Maria Keil. Os pastores. Faiança estampilhada e pintada. Parte dos painéis do metrô Rossio e 

Restauradores, em Lisboa. Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego, Lisboa, 1955.  

Acervo MNAz, inv. no 7349 az. 

Foto: A autora. Lisboa, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Azulejos do metropolitano de Lisboa, estação Campo Grande. Á direita, pormenor da 

execução. Autor: Eduardo Nery 1983/92. Pintura e execução: Susana Bretes, Fábrica Sant’Anna, Lisboa, 

1992. Foto: A autora. Lisboa, 2016. 
 

No século XXI, o azulejo português vem a cada dia se projetando em formas e 

expressões variadas enquanto suporte para inúmeras criações, numa constante progressão 

artística sempre dialogando com a arquitetura, as artes decorativas, a paisagem, a arte 

urbana, a pintura, os têxteis e por assim diante. 
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 4.2 O azulejo no Brasil 

 

No Brasil, o azulejo tem seu uso desde o período colonial. Com a probabilidade 

de inspiração da pintura de brutesco, “os mais antigos azulejos vindos para o Brasil, antes 

da invasão holandesa (1630) possuíam essa linguagem e revestiam o arco cruzeiro da 

Capela de Nossa Senhora do Amparo de Olinda, em Pernambuco” (ALCÂNTARA, 2016, 

p. 16). No século XVII, o maior volume de azulejo que se possuía no Brasil era o de 

tapete, principalmente na região nordeste, onde estavam os grandes centros de 

investimento. O azulejo de tapete possui padrão policromo, tanto nas molduras como em 

toda a composição, imitando as tapeçarias orientais, “trata-se de uma linha decorativa, 

não historiada, mas que revela uma tradição mediterrânea antiquíssima, que passaria por 

uma série de transformações” (ALCÂNTARA, 2001, p. 29). 

Assim como em Portugal, a virada do século XVII para o XVIII foi o grande 

momento da azulejaria no Brasil, quando os painéis figurativos dominavam e ele se 

firmou enquanto objeto decorativo, principalmente nas ordens religiosas. Mais uma vez, 

a maior concentração era no Nordeste. No Rio de Janeiro, os conjuntos eram em menor 

quantidade, contudo, um dos conjuntos de destaque deste período, atribuído ao português 

Valentim de Almeida, pode ser observado na Igreja N. Sr.ª da Glória do Outeiro67, no Rio 

de Janeiro (fig. 60). 

As cidades brasileiras que possuem maior acervo de azulejaria portuguesa são 

Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belém e São Luís, sendo essas duas últimas as maiores 

detentoras de azulejaria de fachada do país. Em Sobrados e Mucambos, Gilberto Freyre 

destaca que, mesmo com a ocupação holandesa no Recife, deve-se a Portugal “o relevo 

que tomou o azulejo na arquitetura de sobrado e de igreja do Brasil. Em Portugal o azulejo 

era empregado largamente, e daí é que primeiro se comunicou com o Brasil” (FREYRE, 

2004, p. 312). 

                                                      
67 Igreja construída no período colonial brasileiro, acredita-se que entre os anos de 1714 a 1731, sendo 

inaugurada em 1739. Nela, foi batizada grande parte da Família Real Portuguesa. A igreja possui um 

exuberante conjunto azulejar lisboeta da oficina de Valentim de Almeida. Atualmente, está tombada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Figura 60. Interior da Igreja do Outeiro da Glória 

Foto: Gustavo Miranda. Rio de Janeiro, 2014. 

 

 Em meados do século XVIII, no pós-terremoto de Lisboa, o padrão tapete se 

tornou mais simples para uma produção em larga escala e seus motivos mais delicados e 

lineares durante o reinado de d. Maria I. Mas o neoclássico entrou em cena com ares de 

modernidade fazendo uma renovação estilística na linguagem do azulejo português. No 

Brasil, o estilo neoclássico destaca-se em São Luís, no Maranhão, no Museu de Artes 

Visuais68 (fig. 61), que foi instalado num antigo casarão do século XIX e abriga hoje uma 

coleção de painéis de azulejos neoclássicos69 (fig. 62). Estes painéis formavam um 

conjunto único com os do Museu do Açude, mas foram separados.  

                                                      
68 Sediado em um sobrado do século XIX, o Museu de Artes Visuais possui uma coleção composta por 

obras de importantes artistas nacionais, estrangeiros e locais, dos séculos XIX e XX. Figuram no acervo, 

obras de artistas como Miguel Veiga, Dila, Antônio Almeida e Newton Sá, além de Tarsila do Amaral, 

Alfredo Volpi, Ademir Martins e Cícero Dias. A coleção conta ainda com azulejos, peças decorativas em 

vidros, cristais, metais e madeira. Fonte: Secretaria de Cultura do Maranhão. Disponível em: 

http://www.sectur.ma.gov.br/museu-de-artes-visuais/#.WylS4KdKjIV. Acesso em: 19 jun. 2018. 
69 Este painel se encontrava num prédio comercial na rua do Trapiche, Praia Grande, sendo transferido 

depois para a rua Oswaldo Cruz, 782, localizado na sala de refeições. Fonte: LIMA, 2012. 
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Figura 61. Fachada azulejada do Museu de Artes Visuais do Maranhão. 

Fonte: Secretaria de Cultura do Maranhão. 

 

Figura 62. Silhar de azulejos neoclássicos com 4,86 m de largura por 0,81 m de altura. Total de 216 

azulejos. Acervo do Museu de Artes Visuais do Maranhão, São Luís/MA. 

Fonte: LIMA, 2012, registro 4304. 

 

No final do século XIX, o movimento eclético da Belle Époque ganhou espaço 

através de uma estética afrancesada como a ornamentação dos estuques e, com isso, os 

azulejos deixaram de ser utilizados como revestimento70.  

Nas primeiras décadas do século XX, sua retomada se iniciou lentamente com o 

movimento neocolonial, ainda com estética portuguesa, sendo aplicado nas áreas externas 

em fontes, bancos e nos interiores em painéis de caráter decorativo. O movimento 

neocolonial inspirou a criação de painéis historiados e decorações com azulejos de tapete. 

Um exemplo, além dos painéis do Museu do Açude, são os painéis da Casa Museu 

Gilberto Freyre, em Pernambuco; os painéis do Solar de Monjope, já demolido, no Rio 

de Janeiro; e o conjunto de azulejos das casas do Largo do Boticário, também no Rio de 

Janeiro, entre outros registros deste período.  

                                                      
70 Em conversa com Dora Alcântara, a pesquisadora comenta que em muitos casos os azulejos conviveram, 

mesmo que pouco, com os estuques nas fachadas, caso de Belém, no Pará. Mas destaca que em varandas 

laterais e interiores, persiste o uso do azulejo, como no caso do movimento art nouveau, com novas 

propostas decorativas. 
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Em 1936, com a segunda vinda do arquiteto franco-suíço Le Corbusier71 ao Rio 

de Janeiro para uma consultoria ao projeto de Lucio Costa para o Ministério da Educação 

e Saúde (MES), hoje Palácio Gustavo Capanema, o movimento modernista na arquitetura 

deu início a uma ruptura com os estilos anteriores72. Destaca o arquiteto e antropólogo 

Lauro Cavalcanti (2006, p.46) que “a vinda de Le Corbusier ao Brasil é oficialmente 

justificada como convite para um ciclo de palestras. Extra-oficialmente, ele vem atuar 

como consultor nos projetos da sede do Ministério e nos planos para a cidade universitária 

[...].” Além disso, Le Corbusier traria consigo um grande entusiasmo com a possibilidade 

de implementar a arquitetura moderna no Brasil, se tornando um grande aliado do esforço 

dos modernistas brasileiros. Ele considerava uma honra “encontrar nessa paisagem 

magnifica a oportunidade de situar uma obra de maturidade, capaz de demonstrar as 

possibilidades da arquitetura moderna [...] (resposta ao convite de Capanema, 5 mai 1936; 

Arquivo Capanema, CPDOD/FGV apud CAVALCANTI, 2006, p.46) 

Uma das características do movimento modernista era unir a arquitetura com as 

artes plásticas, o que possibilitou na nova sede no Ministério o retorno da azulejaria, mas, 

desta vez, enquanto revestimento arquitetônico numa vertente mais artística. Le Corbusier 

era adepto ao uso do azulejo nas fachadas por ser o Brasil um país de clima tropical e 

úmido.  

Enquanto objeto decorativo, o novo azulejo moderno surgiu desta fusão, se 

adequando à escala arquitetônica mas principalmente como um artefato com identidade 

brasileira, deixando de lado a estética portuguesa. Tem início assim, um processo de 

integração do azulejo com o projeto arquitetônico, para que o revestimento tivesse seu 

destaque.  

                                                      
71 Charles Edouard Jeanneret, conhecido comumente como Le Corbusier, nasceu em 6 de outubro de 1887 

em Chaux-de-Fonds, Suíça. É conhecido mundialmente como o grande divulgador da arquitetura moderna, 

tendo publicado alguns livros, com destaque para Vers une architecture (Por uma arquitetura, versão 

brasileira) onde relata as bases do movimento modernista de características funcionalistas. Dentre seus 

projetos mais de trinta projetos, destaca-se a Villa Savoye (FR), onde aplicou os pontos da arquitetura 

moderna para o século XX: terraço-jardim, pilotis, planta e fachadas independentes da estrutura, ventilação 

cruzada. Le Corbusier faleceu em 27 de agosto de 1965 em Roquebrune-Cap-Martin, sul da França. 
72 O projeto do MES foi um marco e um divisor de águas na arquitetura e na construção modernas no Brasil, 

tendo participado do projeto o grupo de arquitetos formado por, além de Lucio Costa e Le Corbusier, Oscar 

Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcellos e Affonso Eduardo Reidy. O edifício foi 

construído durante o governo de Getúlio Vargas sob os cuidados do ministro Gustavo Capanema. 

Inicialmente, o projeto vencedor do concurso, publicado no diário oficial em 23 de abril de 1935, foi do 

arquiteto Archimedes Memória. Sofrendo críticas ao traço de estilo não moderno, acabou por não realizar 

a construção pois o ministro Capanema não gostou do resultado final, solicitando ao presidente Getúlio 

Vargas a contratação de Lucio Costa. Capanema era adepto da formação do novo homem brasileiro 

provinda da política do Estado Novo, portanto era preciso uma ruptura com os estilos anteriores de 

características neocoloniais e ecléticas. O edifício foi entregue em 1943 com terraço-jardim de Roberto 

Burle Marx, azulejos e afresco de Candido Portinari, além de mobiliário desenhado pelo grupo modernista. 
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No novo edifício do MES, os painéis foram encomendados a Cândido Portinari 

com iconografia marítima e aplicados na fachada (fig. 63). Um novo olhar para o azulejo 

começa a surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. À esquerda, parte de um dos painéis do Palácio Capanema e, à direita, pormenor. Osirarte 

Azulejos, Rio de Janeiro, 1937. 

Foto: À esquerda, Alexandre Macieira, Riotur, 2014. À direita, a autora, 2017. 

 

Além das fachadas, os azulejos modernos também foram aplicados nos interiores 

e nos jardins tanto em edifícios, igrejas e residências, em grandes painéis decorativos com 

destaque para os Roberto Burle Marx (fig. 64) e Athos Bulcão (fig. 65), sendo este último 

responsável pela transição para uma azulejaria mais abstrata.  

 

 

Figura 64. Lavadeiras. Painel para o jardim da antiga casa de Walther Moreira Salles, hoje Instituto 

Moreira Salles. Rio de Janeiro, 1948. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, agosto de 2018. 
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Figura 65. Painel da Catedral Metropolitana. Brasília, 1970. 

Fonte: À esquerda, Fundação Athos Bulcão. Foto: Edgar César Filho. À direita, Bruno Lemes. 

 

Com a retomada da azulejaria, agora com estética brasileira, muitos artistas 

plásticos se uniram aos arquitetos para integrar o azulejo aos projetos de arquitetura. Esse 

crescimento proporcionou o surgimento de fábricas de azulejos para essa produção 

nacional, com destaque para a Osirarte em 1940 fundada pelo artista ítalo-brasileiro Rossi 

Osir (1890-1959) que enxergou nos azulejos desenhados por Candido Portinari (1903-

1962) para o revestimento atual Palácio Gustavo Capanema (RJ), uma possibilidade de 

negócio.  

Muitos artistas deram continuidade a essa produção na atualidade, com destaque 

para a artista plástica Adriana Varejão que utiliza a azulejaria como fonte de inspiração 

para suas obras (fig. 66).  O movimento modernista continua influenciando até hoje uma 

mudança de olhar para a azulejaria tendo como atores neste processo artistas plásticos, 

arquitetos e pintores renomados, tendo seu uso aplicado numa variante de formas, cores, 

iconografias e locais. O azulejo retomou seu papel de objeto decorativo proporcionando 

uma grande liberdade de criação e de interação entre as artes. Fachadas, estações de 

metrô, interiores das casas, jardins, igrejas, edifícios públicos e privados, são alguns 

exemplos deste uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Painel de tecido com tema de azulejos portugueses para o pavilhão aquático das Olimpíadas do 

Rio de Janeiro em 2016. 

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 2016. 
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O azulejo tem hoje um papel fundamental tanto nas artes plásticas como na 

arquitetura enquanto suporte para inúmeras criações. Quando falamos sobre o estudo dos 

modos de decorar das residências, o azulejo enquanto objeto decorativo, tanto no exterior 

quanto nos interiores, representa o gosto do proprietário na valorização do ambiente, 

criando uma atmosfera lúdica de contemplação. Esse “material tão sedutor como fértil” 

(MECO, 1985, p. 90) segue numa crescente via de valorização, sendo tão apreciado hoje 

como foi no passado. 
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5   UM DIÁLOGO ENTRE AZULEJOS E ESPAÇOS DE HABITAÇÃO 

 

Há algumas décadas, um grande número de pesquisadores das mais diversas áreas 

de atuação vem se dedicando ao estudo dos hábitos de morar e da relação da casa com o 

homem. A casa exerce um papel fundamental no estilo de vida de seus moradores que 

ultrapassa sua principal função de abrigo. Novas tecnologias possibilitam novas formas 

de morar, decorar, trabalhar, se divertir. Sob o ponto de vista antropológico, a casa é um 

objeto central e fundamental para o estudo da evolução do comportamento humano. 

Objeto de memória constante, a casa guarda em seus interiores uma história para 

contar: a história da vida doméstica e seus hábitos sociais ao longo dos séculos. A mesma 

casa, sendo habitada por diferentes moradores, pode expressar e definir o gosto de cada 

um através de seus móveis, pintura decorativa, azulejos, objetos, têxteis, louças, obras de 

arte e coleções. Cada detalhe está relacionado e conectado ao período em que ela foi 

ocupada. Desse modo, as artes decorativas se entrelaçam com a arquitetura numa relação 

íntima, permitindo um diálogo entre elas para exprimir o gosto decorativo singular de 

cada proprietário, emprestando a cada espaço de habitação uma atmosfera única. 

No caso da azulejaria aplicada às casas de elite, são nos espaços de habitação 

“onde se está, se come, se dorme, que surgem todas as questões inerentes à tipologia da 

casa nobre e à relação entre a função dos espaços e os temas dos azulejos que os revestem” 

(CORREIA, 2013-2014, p.158). O Museu do Açude é um exemplo dessa relação através 

da coleção de azulejos portugueses adquirida por Castro Maya. Na decoração com uso de 

azulejos é usual que as peças sejam encomendadas de acordo com os espaços domésticos 

de destinação, porém, no caso do Museu do Açude, os painéis no exterior e interior não 

foram concebidos para os espaços de habitação e, sim, readaptados a cada local, seguindo 

uma estratégia diferente em cada espaço, constituindo inúmeros exemplos da relação 

entre azulejo e arquitetura. Nesse processo, o azulejo deixa de ser somente um 

revestimento parietal para se tornar um elemento decorativo a ser observado em conjunto.  

Sobre essa relação do azulejo e os espaços de habitação, observa Calado (Apud 

MANGUCCI; et al, 1998, p. 10) que, 

por ser eminentemente arquitectónico e concebido para ser visto em 

conjuntos integrados, não é fácil isolar o azulejo das superfícies a que 

pertence porque perde todo sentido e unitariamente não pode ser 

devidamente apreciado.  
 

O autor destaca ainda que o azulejo, através de sua longa e permanente evolução, 

vem sendo adaptado aos mais exigentes usos de acordo com a estética de seus períodos, 

tornando-o uma das artes ornamentais mais expressivas. Desse modo, como elemento 
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decorativo, seja do exterior ou dos interiores, o azulejo expressa hoje um movimento de 

memória iconográfica. É possível contar uma história através do azulejo que ainda é 

pouco explorado no programa decorativo interior das residências, e sua relação com esses 

espaços de habitação. Para além disso, o azulejo possui nele um legado pictórico que 

atravessa séculos de história da arte. 

Segundo Maria Alexandra Gago da Câmara (2007, p.32),  

a relação do azulejo com a arquitectura remonta à época do gosto 

pela cerâmica enquanto revestimento. Dependendo da situação de 

sua aplicação, o azulejo transpassa a função de material de 

construção, ou seja, de revestimento, para a de elemento 

decorativo, ocupando muitas vezes ambas as funções.  

 

A autora trabalha com três vertentes para explicar a relação entre azulejo e 

arquitetura sob a ótica da estrutura e da estética. São elas: arquiteturalidade, 

funcionalidade e artificialidade, sendo a base de estudo deste capítulo. 

A primeira vertente é a da arquiteturalidade, quando o azulejo se torna um objeto 

arquitetônico, interagindo diretamente com o espaço a ser inserido, modificando-o, 

normalmente como objeto cenográfico. Isso aconteceu muito no âmbito religioso em 

mosteiros, igrejas e conventos, como expressão da estética barroca73. Com o advento do 

barroco, a Igreja católica começou a impor sua devoção através das pinturas nos tetos e 

também das suntuosas talhas, para além do culto às imagens. Ambientes cenográficos são 

criados com cenas religiosas e profanas coexistindo por muitas vezes no mesmo espaço. 

Figuras e cenas da vida cotidiana e mundana em locais como claustros, por exemplo, que 

são locais de meditação e aprendizado, não eram colocadas apenas por mérito decorativo, 

mas, com um propósito de aproximar as barreiras entre a religião e o secularismo. 

A segunda vertente é a da funcionalidade, quando o azulejo é assentado 

intencionalmente nos espaços. O período barroco foi marcante no que diz respeito ao 

conceito de distribuição dos espaços de habitação e, por consequência, da decoração de 

cada um deles. Tudo influenciava na relação do azulejo com esse espaço. Segundo Maria 

Alexandra (2007, p. 42), “o gosto do encomendador, o sentido da decoração e a 

articulação com os espaços e as arquitecturas foram os principais propósitos que 

distinguiram essa função social da azulejaria de Setecentos [...].” 

Por já estarem em muitos casos dispersos de seu contexto original e pela falta de 

registros documentais, a análise dos modos de morar sob o viés da azulejaria torna-se 

                                                      
73 Em conversa com Dora Alcântara, a pesquisadora comenta que na estética barroca as perspectivas vazam 

as paredes e mais raramente os tetos, refletindo a descompressão espacial. 
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difícil. Porém, sabe-se que o azulejo no contexto da casa nobre, que é um local de 

encenação, possui uma grande representação tanto em seu interior quanto no exterior.       

 Maria Alexandra levantou a questão sobre como avaliar tamanha diversidade e 

variedade nessa divisão dos cômodos em conversa com a iconografia dos painéis. 

Segundo a pesquisadora, será que “cada sala ou sequência espacial de muitos espaços 

recebeu um tratamento diferenciado não havendo uma preocupação de unificar os 

espaços, mas sim de os distinguir e marcar entre si?” (CÂMARA, 2007, p. 42). Essa 

questão também pode perfeitamente ser aplicada ao avaliarmos a coleção de azulejos 

portugueses do Museu do Açude, por exemplo. Será que Castro Maya não teve a intenção 

de unificar os espaços entre si? 

Até o século XIX, os azulejos eram encomendados especificamente para cada 

espaço, enquanto que, no século XX, a maioria dos painéis não está in situ74, ou seja, 

foram readaptados ao local. No caso dos painéis do Museu do Açude, acredita-se que 

houve uma preocupação em distinguir esses cômodos, cada um à sua maneira 

estabelecendo entre eles um programa decorativo junto com toda a decoração da casa e 

seus objetos. 

Por fim, a terceira e última vertente é a da artificialidade, quando há uma relação 

entre o espaço exterior onde está o azulejo com a sua representação ornamental, numa 

extensão dos interiores. Está relacionada aos jardins como uma espécie de cenário para a 

monumentalidade pictórica que os azulejos exibem, quando,  

o empenhamento plástico e iconográfico assumido no interior da 

casa, abre-se agora para o exterior: das escadarias e salas, o 

azulejo invade os bancos, alegretes, fontes e muretes, havendo 

como que um prolongamento visual para os espaços exteriores 

[...]” (CÂMARA, 2007, p. 47). 

 

Este capítulo apresenta uma análise do conjunto de painéis de azulejos 

portugueses como programa decorativo no exterior e no interior do Museu do Açude, 

representando o gosto do proprietário. Após a leitura das correspondências entre Castro 

Maya e Ruben Leitão75, o antiquário de Lisboa que foi o grande interlocutor para o envio 

de parte da coleção, muitas respostas foram obtidas, mas não foi encontrado em nenhum 

documento o critério utilizado por Castro Maya na escolha deste programa decorativo, ao 

relacionar a iconografia de cada painel com os espaços de habitação. Acredita-se que, por 

terem sido todos os painéis comprados e adaptados ao local, ou seja, não tendo sido 

                                                      
74Em seu local de origem. 
75Todas as correspondências trocadas entres eles, tanto as originais como as suas transcrições, estão 

abrigadas no acervo do Museu Chácara do Céu em Santa Tereza (RJ). 
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encomendados por ele de acordo com a dimensão do espaço, o primeiro critério utilizado 

foi o tamanho do painel e o espaço a ser assentado, mas sem deixar em segundo plano seu 

gosto decorativo. Afinal, Castro Maya escolheu os painéis por sua iconografia e relevância 

histórica. 

Ao analisarmos o conjunto azulejar do Museu do Açude será possível perceber a 

relação entre os espaços e a sua iconografia, que, em muitos casos, rompeu a aplicação 

usual do azulejo. A intenção, ao final, é criar um percurso sensorial através dos espaços 

de habitação, relacionando-os com cada painel, resultado da liberdade de escolha de Castro 

Maya. Esse percurso pretende propor um novo olhar para essa significativa coleção de 

azulejos em uma casa de elite da primeira metade do século XX. 

 

 5.1 Programa decorativo exterior 

 

O Museu do Açude possui no seu exterior um programa decorativo de azulejaria 

portuguesa bem vasto. Além dos painéis de azulejos, encontram-se fontes, bancos e pias 

nas mais variadas composições e nacionalidades, formando uma densa coleção de arte 

azulejar. Os jardins do Museu do Açude estão inseridos, e por vezes se misturam, na 

densa mata da Floresta da Tijuca, servindo de cenário para exibir as coleções, numa 

atmosfera teatral e lúdica.  

A primeira coleção a ser comprada, por exemplo, é assentada no alpendre que 

circunda a casa principal, um local agradável de lazer, leitura e festas. Este tema será 

dividido pelos espaços onde os painéis estão inseridos, para que possam ser analisados 

em mais detalhes. 

O programa decorativo exterior possui painéis de azulejos importantes nos 

edifícios da administração, da casa principal, do pavilhão Debret e pavilhão de inverno, 

conforme levantamento realizado ao longo das pesquisas de campo e ilustrado em 

desenho de situação (fig. 67). 
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Figura 67. À esquerda trecho do mapa do acervo dos MCM e à direita, desenho esquemático da autora 

com a localização dos principais edifícios do Museu do Açude. 

 

  5.1.1 A administração e a Galeria Rugendas – antiga cavalariça 

 

Ao adentrar pelos portões do Museu do Açude, inicia-se uma caminhada (fig. 68) 

por um corredor verde com belas plantas nativas da região da Floresta Tijuca passando à 

direita pela piscina desativada (fig. 69) até à construção onde abriga-se hoje a 

administração do museu (fig. 70). O local foi anteriormente a garagem da casa, sendo 

readaptado para a função administrativa. Com pé direito alto e dois pavimentos, o 

ambiente possui, no primeiro, uma exposição permanente que conta um pouco da 

trajetória de Castro Maya, além de alguns objetos pessoais, peças de cerâmica e uma 

pequena mostra de livros. No segundo pavimento, encontra-se a administração com a 

equipe. 

 

Figura 68. Subida para o Museu do Açude. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, fevereiro de 2018. 

 

  
 

 

1. Administração 

2. Casa principal 

3.  

4. Pavilhão Debret  

5. Cavalariça 
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Figura 69. Piscina desativada composta por alguns azulejos em branco e azul e alguns bancos azulejados. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, fevereiro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Administração do Museu do Açude. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, fevereiro de 2018. 

 

Na área externa do edifício, denominada de Galeria das Cerâmicas (fig. 71), é 

possível observar uma parte dessa coleção do museu, com vasos, pinhas e estátuas, sendo 

algumas parte da coleção de louça do Porto76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Administração do Museu do Açude. Galeria das Cerâmicas. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, fevereiro de 2018. 

 

                                                      
76 Tipo de faiança ornamental fabricada nos centros cerâmicos do Porto e de Vila Nova de Gaia, em 

Portugal, como pinhas, globos, balaústres, vasos e estátuas. 
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Nas duas paredes localizadas à esquerda e à direita da entrada principal, estão os 

dois painéis de azulejos em figuras de convite do tipo alabardeiros. As figuras de convite 

são elementos decorativos em escala natural aplicados nas entradas das habitações nobres 

do século XVIII, em atitude de receber os visitantes. São formas características da 

azulejaria barroca portuguesa permanecendo até o início do século XIX, representando 

figuras masculinas que carregam uma alabarda77 em umas das mãos, criados de libré, 

soldados armados e damas. Segundo Arruda (1993, p.6) “trata-se de um programa 

iconográfico que dinamizou e reinventou determinados espaços da arquitectura 

portuguesa.” 

Os dois alabardeiros da administração do museu estão atualmente em estado 

médio de conservação, com algumas peças mais desgastadas (fig. 72) e foram negociados 

com Ruben Leitão por volta de 1939, segundo as cartas do acervo do museu. São 

compostos por azulejos pintados em azul sobre branco em trompe-l’oeil78, sendo os 

azulejos do rodapé com pintura em fingidos de mármore em tom de roxo a manganês.    

Segundo carta de Ruben Leitão para Castro Maya, em 25 de janeiro de 194079, o 

antiquário relata faltar alguns azulejos sendo alguns destes do rosto de um dos 

alabardeiros. Na carta seguinte, de 17 de fevereiro de 194080, Ruben Leitão menciona o 

envio de onde peças de azulejo que foram encomendadas à Fábrica de Sant’Anna81, em 

Lisboa, para repor alguns faltantes. 

                                                      
77Arma medieval com uma haste longa e a ponta rematada por uma peça de ferro pontiaguda, muito 

semelhante a um machado. Foi muito utilizado por guardas de castelos e palácios como a arma mais eficaz 

em um combate. 
78Técnica de pintura artística que trabalha com a perspectiva para criar uma ilusão ótica dimensional de três 

dimensões pintadas a partir de duas dimensões. Muito usada em arquitetura e também na azulejaria, sua 

origem provém da expressão francesa “engana olho”. 
79 Acervo dos MCM. ACM/AVE P.42, Doc.1, fls. 17 e 18/71. 
80 Acervo dos MCM. ACM/AVE P.42, Doc.1, f. 20/71. 
81 A Sant’Anna é uma fábrica de cerâmica portuguesa que produz todas as suas peças por métodos 

inteiramente artesanais desde a preparação do barro até à vidração e pintura, mantendo os mesmos 

processos desde 1741, data da sua fundação. Os Azulejos e Faianças Sant’Anna são feitos totalmente à 

mão, a sua qualidade artística é reconhecida pela decoração e pintura de distinção, dando a todos os seus 

produtos e trabalhos a qualidade e unicidade das grandes fábricas de reconhecido renome mundial. (Fonte: 

Sant’Anna, c.2012) 
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Figura 72. Alabardeiros em trajes romanos. Origem atribuída ao Palácio do Marques de Marialva. Lisboa, 

Portugal. Sem identificação de autoria e data. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, novembro de 2017. 

 

No centro de cada painel estão representados os dois alabardeiros em trajes 

romanos recortados82 a partir dos ombros, com armadura e carregando a alabarda em uma 

das mãos tendo na outra um escudo. Ao fundo, uma paisagem vegetalista tendo cercadura 

barroca com figuras de anjos (fig. 73) distribuídos ao longo das duas colunas laterais com 

volutas, encimadas por dois vasos ornamentais recortados. O alabardeiro à esquerda está 

no mesmo plano da paisagem, ao contrário do alabardeiro da direita, que está em primeiro 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. À esquerda, cercadura do lado esquerdo do painel; ao meio e à direita, pormenores. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, novembro de 2017. 

                                                      
82Sobre esse detalhe dos painéis recortados, Santos Simões observa essa diferenciação na azulejaria de 1740 

sendo feita por ladrilhadores especializados, onde afirma que “essas fantasias ornamentais aumentam 

consideravelmente o interesse decorativo e chegam, em alguns casos, a requintes de virtuosidade” 

(SIMÕES, 2010, p. 8). 
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Curioso é o fato de que um dos alabardeiros (fig. 74) possua em sua armadura 

peitoral uma máscara de anjo, já que os soldados romanos, também chamados de 

guerreiros, demonstravam virilidade em seus trajes militares transformando o corpo 

masculino, segundo Luísa Arruda (1993, p.63), “numa presença viril e guerreira” e que 

nada combina com a docilidade e fragilidade das figuras de anjos.  

 

 

Figura 74. À esquerda indicação da figura de anjo na armadura e, à direita, pormenor. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, novembro de 2017 
 

A autora destaca ainda que “o guerreiro romano tem o significado alegórico de guerra, 

reporta-se aos exércitos, às vitórias, aos troféus, a gloriosos passados militares” 

(ARRUDA, 1993, p.63). Mas a mentalidade barroca vivia em um universo entre o real e 

o fantasioso como forma de entender o mundo para se exprimir. 

Segundo Dora Alcântara (2003), os dois painéis do Museu do Açude estariam 

provavelmente nas escadarias da Quinta Real da Praia83 que se tornou Palácio Marialva 

posteriormente, Palácio Loulé. A autora destaca ainda a importância dos alabardeiros em 

figuras de convite da coleção do museu, pois os dois fazem parte de apenas treze 

exemplares existentes no Brasil84. 

Os painéis foram originalmente assentados na cavalariça (fig. 75) mas, por 

questões de umidade e conservação precisaram ser deslocados para o edifício da 

administração, permanecendo no local apenas a silhueta dos painéis. O critério de escolha 

                                                      
83 A Quinta Real da Praia estava situada às margens do rio Tejo, em Belém, próximo ao Mosteiro dos 

Jerônimos em Lisboa. A quinta pertenceu aos Silvas Césares e Meneses, mas há informações de que tenha 

pertencido a d. Manoel de Portugal, sendo vendida a d. João V em 1745, tornando-se sua propriedade 

particular. Em 1796, a rainha d. Maria I a doou para o quarto Marquês de Marialva, ficando conhecido 

como Palácio dos Marqueses de Marialva, que pertenceu a seus descendentes sempre por sucessão, 

transformado posteriormente em Palácio Loulé, onde foi habitado pela família até 1923. Em 1945, foi 

adquirido pelo Estado e passou por inúmeras funções, sendo demolido em 1962. 
84 “[...] estes dois soldados romanos somaram-se a sete outros encontrados no Convento de São Francisco 

e na Igreja da Santa Casa de Misericórdia de Salvador, Bahia, desde o século XVIII. Além dos soldados, 

destacam-se quatro figuras de mordomos, também joaninas, na escada de acesso à biblioteca do antigo 

colégio dos Jesuítas” (ALCÂNTARA, 2008, p. 67). 
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de Castro Maya dos alabardeiros para compor a entrada da cavalariça desperta interesse, 

pois estes poderiam ter sido assentados junto à porta de entrada da casa, função usual 

desses painéis. É provável que a escolha de Castro Maya pela cavalariça tenha tido uma 

conotação cenográfica e lúdica, criada a partir da relação dos guerreiros romanos que 

montavam a cavalo, com os cavalos que ele tinha na casa desde 1913.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Área externa da cavalariça. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

Atualmente, na cavalariça, está a galeria Rugendas (fig. 76), que abriga uma 

exposição permanente de desenhos e aquarelas de vários pintores sobre a trajetória de 

ocupação da Floresta da Tijuca, além de ilustrar as benfeitorias realizadas por Castro Maya 

quando coordenou os trabalhos de remodelação da Floresta Tijuca entre os anos de 1943 

e 1947. Alguns azulejos ocupam a área externa, com pintura de fingidos em mármore e 

um painel policromo (fig. 77) onde funciona uma espécie de fonte sem identificação de 

origem, composto por arremates de molduras de painéis do período d. Maria I. 

 

Figura 76. Área interna da cavalariça com a galeria Rugendas. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 
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Figura 77. Painel externo uma pequena bica. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

  5.1.2 A casa principal 

 

A planta baixa de levantamento (fig. 78) do edifício que abriga o Museu do Açude 

(fig. 79) mostra a localização dos painéis de azulejos neoclássicos. Esses painéis 

circundam todo o alpendre da fachada principal (fig. 80), da lateral esquerda (fig. 81), 

onde fica também uma mureta com parte dos painéis (fig. 82), e da lateral direita (fig. 83). 

Esta coleção foi a primeira a ser adquirida por Castro Maya quando iniciou a 

transformação da casa, ao gosto neocolonial, na década de 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Levantamento do primeiro pavimento da casa principal. Sem escala. 
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Figura 79. Perspectiva da casa. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

Figura 80. Fachada principal da casa. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

 

Figura 81. Detalhe da fachada lateral esquerda. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 
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Figura 82. Mureta composta por um painel central e dois menores nas laterais. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

Figura 83. Detalhe da fachada lateral direita. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

Os azulejos neoclássicos se firmaram na penúltima década do século XVIII 

também ligados ao reinado de d. Maria I, permanecendo até a terceira década do século 

XIX, num momento em que a casa abria-se mais ao ambiente externo, à entrada de luz e 

à delicadeza dos tons pastéis, quando “verde-água, marfim, ocre, amarelo-pálido, azul 

turquesa, entrelaçam-se nas paredes em finas cercaduras, laços, fitas e barras” (CARITA, 

1996, p. 190). 

Segundo Meco (1996, p. 73), 

a sua sólida implantação verifica-se apenas nos derradeiros anos, 

através da influência do estilo Luís XVI, dos ornatos dos Adams, dos 

frescos romanos que começavam a ser encontrados em Pompeia e das 

pinturas realizadas por Pillement. [...] a padronagem pombalina, devido 

a sua concepção moderna e linear, foi o elemento do período anterior 

que melhor se associou ao estilo neoclássico [...] Manteve, todavia o 

espírito prático, a frescura ornamental e os contrastes cromáticos. 
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Para além dessas características, os temas mais comuns são compostos em silhares 

de até seis fiadas horizontais com pinturas narrativas e delicadas, paisagens em 

medalhões, belíssimas guirlandas, pássaros, vasos floridos e chinoiserie em fundos 

brancos ou marmoreados. 

Os silhares de azulejo substituíam muitas vezes o papel de parede, ou mesmo eram 

combinados com eles, em composição também com pinturas decorativas nas paredes e 

tetos. O pintor decorador Jean-Baptiste Pillement85 (1728-1808), francês, nascido em 

Lyon, influenciou muitos dos temas da pintura deste período, através de suas gravuras. 

Pillement, discípulo de Watteau (1684-1721)86, foi o pintor decorador de d. Maria I em 

Portugal e da rainha Maria Antonieta, tendo três pinturas no Petit Trianon, em Versailles, 

na França. Dedicou-se também aos móveis e à pintura de seda. Apesar de ser reconhecido 

por seus desenhos em chinoiserie, pode-se dividir o seu trabalho também nas temáticas 

de paisagens e de flores que influenciaram a pintura neoclássica.  

Acredita-se, portanto, que os painéis de azulejos do alpendre do museu tenham 

suas pinturas inspiradas nas gravuras de Pillement (fig. 84). 

 

  

Figura 84. À esquerda, gravura de Pillement e, à direita pormenor de um dos painéis do alpendre. 

Fonte: à esquerda: SALDANHA; ARAÚJO, 1996, p.150 

À direita: Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

                                                      
85 “A pintura que Pillement executou em Portugal versou sobretudo os motivos paisagistas, com uma 

vertente naturalista muito marcada e diversificada, imaginativa e de carácter aristocrático, com influências 

de Watteau e Fragonard. Nela revela um desenho de grande espontaneidade, sentimento e qualidade, 

utilizando as técnicas de óleo, guache, aguarela e pastel, numa paleta cromática alegre e contrastante, o que 

lhe valeu o epíteto do maior paisagista do seu tempo, o mesmo tempo que se dedicou à decoração de 

interiores, pintura mural e de tectos, ornamentação de mobiliário e tecidos e, até, botões de marfim pintados 

com miniaturas. No final da sua estada em Portugal fez um sorteio de pinturas a óleo e pastel, tal como já 

fizera em Londres em 1779, e, em seguida, partiu para Espanha. Em 1797 retirou-se para a sua cidade natal 

onde se dedicou à ilustração de livros e deu lições particulares para seu sustento, vindo a falecer em 1808. 

A maior colecção das suas obras foi reunida por Ricardo Espírito Santo Silva, composta por pinturas a óleo 

e pastel e álbuns de desenhos”. Fonte: A casa senhorial - anatomia dos interiores. Disponível em: 

http://acasasenhorial.casaruibarbosa.gov.br/index.php/artistas/48-artistas/547-jean-baptiste-pillement- 

1728-1808. Acesso em: 25 jun. 2018. 
86 Antoine Watteau foi um pintor francês do movimento rococó. 

http://acasasenhorial.casaruibarbosa.gov.br/index.php/artistas/48-artistas/547-jean-baptiste-pillement-
http://acasasenhorial.casaruibarbosa.gov.br/index.php/artistas/48-artistas/547-jean-baptiste-pillement-
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O conjunto de azulejos do alpendre do Museu do Açude é formado por um grande 

painel e por painéis menores que acredita-se terem pertencido a um sobrado localizado 

na cidade de Barreiras, na Bahia, local de moradia e comércio da família do engenheiro 

Antônio Geraldo Rocha Filho87 (1881-1959). A família mudou-se para este sobrado 

quando Geraldo Rocha tinha apenas sete anos de idade. Por ter sido uma personalidade 

muito influente e ativa na política e no jornalismo do início do século XIX, quando 

mudou-se para o Rio de Janeiro, Geraldo Rocha pode ter vendido esse conjunto a Castro 

Maya entre os anos 1920 e 1923. É possível confirmar esta informação a partir do acervo 

de fotos do museu, nos álbuns feitos pelo próprio Castro Maya, como, por exemplo, o 

registro intitulado por ele de “Verão de 1923” (fig. 85), quando os conjuntos de painéis 

já estavam assentados no alpendre da casa. 

 

 

Figura 85. Verão de 1923. Ao fundo, os azulejos neoclássicos da fachada principal.  

Fonte: Acervo dos MCM. Álbuns de Castro Maya.  

 

Os painéis do alpendre são policromos (fig. 86), compostos por iconografia de 

paisagens variadas com a presença de figuras humanas, árvores inclinadas, casarios, 

torres, barcos e ilhas pintadas em azul e inseridas em medalhões de moldura amarela com 

arabescos na parte superior e inferior em roxo manganês, unidos por guirlandas com flores 

delicadas. As laterais são compostas por medalhões menores pintados a azul em fundo 

                                                      
87 Antônio Geraldo Rocha Filho nasceu em Barra/BA, no dia 14 de julho de 1881, filho de Antônio Geraldo 

Rocha e de Custódia Mariani. Formado em engenharia, trabalhou na construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré, em Rondônia. Durante viagem à Europa, estabeleceu contatos com diversas empresas, 

cujos interesses passou a representar no Brasil. Em 1925, tornou-se diretor-proprietário do jornal carioca A 

Noite, tendo sido o idealizador da construção do edifício A Noite, na praça Mauá. Apoiou a candidatura de 

Júlio Prestes à presidência da República, vitoriosa no pleito de março de 1930. Fundou a empresa A 

Sertaneja, na região do vale do rio São Francisco. Foi o fundador do Hospital Eurico Gaspar Dutra em 

Barreiras/BA (1942); autor de diversos livros, destacando-se O rio São Francisco, fator precípuo da 

existência do Brasil (1940). Foi casado com Jeanne Lavrille da Rocha e não tiveram filhos. Faleceu em 19 

de junho de 1959, no Rio de Janeiro. Fonte: CPDOC-FVG. Rio de Janeiro, 2018. 
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manganês bem escuro, com figuras humanas encimadas por vasos floridos. A pintura é 

composta ainda por dois pássaros em lados opostos, possuindo cercadura em tom 

amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Pormenor de um dos painéis. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

Ao observarmos a fachada principal da casa, onde o conjunto é maior e mais 

unificado (fig. 87), percebemos a composição do painel maior possivelmente como era 

em sua origem deixando algumas dúvidas sobre os painéis individuais. 

Figura 87. Painel da fachada principal. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

Teria Castro Maya separado minuciosamente os azulejos de um painel maior para 

formar painéis individuais para revestir as fachadas laterais e a mureta? Pela pintura 

iconográfica acredita-se que não (fig. 88). 

Figura 88. Pormenor do painel, onde é possível notar que seria impossível separar os painéis sem deixar 

marcas ou emendas. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 
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Ao observar estes dois pequenos painéis das laterais da mureta, acredita-se que 

eles sejam realmente menores, talvez com a função de arremate ou mesmo de uma parede 

menor do local de onde foram retirados (fig. 89). Os medalhões pequenos e a guirlanda 

parecem estar em sintonia, unificando-se ao centro da composição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Pormenor dos painéis laterais da mureta. 

Foto: A autora. Rio de Janeiro, dezembro de 2017. 

 

A utilização deste tipo de azulejo neoclássico não era comum no exterior, e sim no 

programa decorativo dos interiores das igrejas, palácios e casas nobres. Um exemplo é o 

Convento de São Francisco, em Estremoz, Portugal. O silhar da escadaria possui painéis 

com cores e desenhos semelhantes aos do Museu do Açude, inclusive um painel de menor 

proporção, conforme os painéis da mureta (fig. 90). 

 

Figura 90. Silhar da escadaria do Convento de São Francisco. Extremoz, Portugal. 

Foto: A autora. Maio de 2017. 
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Na Sala d. Maria I, no Museu de Artes Decorativas88 da Fundação Ricardo Espirito 

Santo e Silva, em Lisboa, observa-se também, no contexto das casas nobres, um belíssimo 

exemplo de utilização dos silhares de azulejos neoclássicos em conjunto com a pintura 

decorativa da parede, assim como do teto (fig. 91). 

 

Figura 91. À esquerda, Sala d. Maria I e, à direita, pormenor do silhar de azulejos neoclássicos. 

Foto: A autora. Lisboa, maio de 2018. 

 

Acredita-se que a maioria dos azulejos deste período tenha sido produzida pela 

Real Fabrica de Louça, ao Rato, em Lisboa, que encerrou suas atividades em 1835 tendo 

como pintores Francisco de Paula Oliveira, que deixou grande legado de obras, e 

Francisco Jorge da Costa. Algumas fábricas que também produziram azulejos 

neoclássicos de grande qualidade surgiram após o período, com destaque para a da Bica 

do Sapato, em 1796. 

 

5.1.3 Pavilhão de Inverno  

 

Na fachada lateral direita da casa principal, está um belo conjunto paisagístico 

formado pelo pavilhão de inverno, pavilhão Debret e um espelho d’água (fig. 92). 

                                                      
88 “O Museu de Artes Decorativas Portuguesas - O Palácio Azurara, de matriz seiscentista, comprado por 

Ricardo do Espírito Santo Silva para aí instalar parte da sua colecção privada, foi restaurado com a 

colaboração do Arquitecto Raul Lino como uma casa aristocrática do século XVIII. Tornou-se assim um 

espaço museológico excepcional onde as peças expostas adquirem um grande valor patrimonial e 

cenográfico. Articulado em várias Salas, o Museu de Artes Decorativas Portuguesas oferece um percurso 

expositivo de aparato que apela à descoberta de cada peça cultivando o gosto e a sensibilidade através da 

proximidade do visitante com a obra artística.” Fonte: Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Disponível 

em: http://www.fress.pt. Acesso em:07 jun. 2017. 

http://www.fress.pt/


 

98 

 

 

Figura 92. Planta de localização dos pavilhões. 

Fonte: Acervo dos MCM. 

 

O Pavilhão de Inverno (fig. 93) foi o primeiro a ser construído, acredita-se que por 

volta do início da década de 1930, de acordo com registro fotográfico feito por Castro 

Maya (fig. 94). Também ao gosto neocolonial conforme a casa principal, abriga, além dos 

painéis de azulejos também neoclássicos, beirais com telhões em louça portuguesa, 

estátuas e globos da coleção de louça de Porto da Fábrica de Santo Antônio do Porto, em 

Portugal89. 

Figura 93. Pavilhão de Inverno. 

Foto: A autora. Janeiro de 2017 

 

                                                      
89 Sobre os telhões de louça é importante destacar que alguns foram substituídos mais tarde por réplicas 

fabricadas pela Cerâmica Luiz Salvador. “Fundada em 1952, dentro das tradições da indústria ceramista de 

Alcobaça, a Cerâmica Luis Salvador é referência em Itaipava, que de vilarejo à margem da União e Indústria 

se transformou em polo turístico, com características próprias, independente da cidade de Petrópolis. Luiz 

Salvador chegou ao Brasil em 1950, tinha 40 anos, com larga experiência adquirida nos ateliers da Cerâmica 

Raul da Bernarda – indústria localizada em Alcobaça Portugal, de renome nacional – onde dirigia o setor 

de pintura. Decidido a desenvolver negócio próprio e estimulado pelos ceramistas de Itaipava, construiu 

uma pequena indústria, reunindo em torno de si companheiros portugueses que convenceu a acompanhá-lo 

no empreendimento. Com muitas dificuldades e adaptando-se as condições e matérias-primas locais, foi 

criando um acervo de peças semelhantes às portuguesas, porém um pouco distintas em suas colorações e 

tons, mais claros e abertos, já sob a influência das tendências locais. Fonte: Cerâmica Luiz Salvador, c.1952. 

 



 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. À esquerda, Pavilhão de Inverno e, ao fundo, a fachada lateral direita da casa principal, por 

volta de 1930. Fonte: acervo dos MCM. Álbuns de Castro Maya. 

 

O Pavilhão de Inverno foi construído para os almoços e jantares oferecidos por 

Castro Maya frequentados pela alta sociedade carioca e internacional da época (fig. 95). 

O pavilhão era uma extensão da sala de jantar, que era de uso mais íntimo do proprietário. 

Figura 95. Almoço para o príncipe Akihito, do Japão, em 1967, um ano antes da morte de Castro Maya. 

Fonte: acervo dos MCM. Afo 2557. 

 

Atualmente, o Pavilhão de Inverno conta com um pequeno jogo de sofá e duas 

poltronas, e é utilizado para eventos do museu. Os dois conjuntos de painéis neoclássicos 

de períodos diferentes formam os silhares internos do pavilhão (fig. 96). 
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Figura 96. Pavilhão de inverno. Painel neoclássico. 

Foto: composição da autora. Janeiro de 2018. 
 

O primeiro conjunto, sinalizado em azul na planta acima, está localizado na parede 

da entrada principal e se estende para a parede à direita (fig. 97). Os painéis possuem 

policromia com tons de amarelo vibrante, azul, verde e de roxo a manganês. A iconografia 

revela uma pintura delicada com pássaros, guirlandas, elementos vegetalistas, folhagens, 

vasos floridos e medalhões historiados em azul pintado sobre fundo branco, típico do 

período de transição do rococó, ou seja, da fase pombalina para a neoclássica nas últimas 

décadas do século XVIII. A moldura em amarelo vibrante se destaca, além da 

predominância de linhas gregas formando um desenho geométrico, típico do vocabulário 

neoclássico (fig. 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Pavilhão de Inverno. Painel neoclássico da parede da entrada principal. 

Foto: A autora. Janeiro de 2017. 

Pavilhão de 
inverno 
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Figura 98. Pavilhão de Inverno. Pormenor dos painéis neoclássicos. 

Foto: A autora. Janeiro de 2017. 

  

Localizado nas paredes em frente e à esquerda da entrada principal, sinalizado em 

vermelho na planta da página anterior, está o segundo painel (fig. 99) que é um silhar de 

azulejos possivelmente do início do século XIX. Neste momento da azulejaria portuguesa, 

a paleta cromática foi se transformando em tons mais sóbrios e o azulejo adquiriu maior 

qualidade técnica. Mas, a série de perturbações sofridas por Portugal neste período 

“prenuncia o seu fim como material sumptuário das classes dominantes do Antigo 

Regime” (MECO, 1958, p. 74) 90. 

Figura 99. Pavilhão de Inverno. Painel neoclássico da direita. 

Foto: A autora. Janeiro de 2017. 

 

Dentre todos os edifícios azulejados do programa decorativo exterior, o Pavilhão 

de Inverno foi o único no qual não houve uma readaptação do uso dos azulejos ao espaço 

de habitação. Num movimento contrário, dessa vez o local é que foi construído 

especificamente para abrigar a coleção de painéis vindos do Maranhão, com dimensão 

                                                      
90 Portugal passou por graves questões políticas a partir das invasões napoleônicas, que ocasionaram a vinda 

da Família Real para o Brasil em 1808, até a instauração do regime liberal mais tarde, em 1834. 
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exata para que os dois conjuntos fossem assentados perfeitamente. Segundo Dora 

Alcântara (2003), teriam sido encomendados pela firma Ferreira & Cia, no Maranhão e 

usados em seu sobrado localizado na Praia Grande, em São Luís (MA). Mais tarde, foram 

vendidos para Castro Maya pelo antiquário maranhense Oswaldo Soares. 

 

  5.1.4 Pavilhão Debret 

 

O último pavilhão construído foi o Debret, acredita-se que entre os anos de 1938 

a 1940, quando Castro Maya adquiriu a maior parte da coleção de gravuras do pintor, 

Jean- Baptiste Debret, e desejou um local específico para expô-las (figs. 100 e 101). A 

compra de um conjunto de azulejos do século XVIII (figs. 102 e 103), vindos de Lisboa e 

negociados nesta mesma época, e que reveste a parte externa do pavilhão construído 

também ao gosto neocolonial, reforça o período da construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Pavilhão Debret, perspectiva esquerda. 

Foto: A autora. Novembro de 2017. 

 

Figura 101. Pavilhão Debret. Perspectiva direita. 

Foto: A autora. Novembro de 2017. 
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Figura 102. Lateral esquerda em foto panorâmica dos painéis. 

Foto. Mariana Rodrigues. Rio de Janeiro, fevereiro de 2017. 

 

Figura 103. Lateral direita em foto panorâmica dos painéis.  

Foto. Mariana Rodrigues. Rio de Janeiro, fevereiro de 2017. 

 

Os painéis de azulejos pintados a azul e branco (fig. 104) que segundo Dora 

Alcântara (2003) foram inspirados nas gravuras de Sebastien Le Clerc (fig. 105), possuem 

iconografia com cenas do cotidiano, paisagens, barcos e galanteria em moldura barroca. 

Neste pavilhão, foram divididos ao meio seis painéis: três painéis para a ala esquerda e 

três painéis para a ala direita. Formado originalmente por oito painéis, os dois restantes 

estão no programa decorativo da sala de estar. 

Figura 104. Um dos seis painéis da composição. Notar a direita a imagem de um homem em uma 

gangorra improvisada, muito semelhante à gravura de Le Clerc, mesmo estando invertida. 

Fonte: acervo dos MCM. 5944 MEA 01788. 
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Figura 105. Parte da gravura de Sebastien Le Clerc com o homem à gangorra. 

Fonte: ALCÂNTARA, 2003, p.59. 
 

Os azulejos barrocos (fig. 106) do conjunto de painéis do Pavilhão Debret 

pertencem à fase da Grande Produção Joanina da azulejaria portuguesa, ocorrida no 

reinado de d. João V91. Segundo Meco (1985), a maioria dos painéis com tom teatral e 

ornatos em abundância além de inspirados nas delicadas gravuras europeias mais 

conhecidas na época, muito se aproximaram também da concepção das tapeçarias e 

boiseries dos requintados salões europeus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Painel da série de seis do pavilhão Debret. Neste, uma cena de galanteria com paisagem.  

Fonte: acervo dos MCM. 5957 MEA 01803. 

 

Temas religiosos, mitológicos e profanos adaptaram-se muito bem à pintura, que 

não fazia o uso do cobalto puro e dos esfumados, dando lugar às aguadas azuis.  

Segundo José Meco (1985, p. 56), 

os painéis deste período alcançaram, por vezes, grande beleza nos 

fundos e apontamentos de paisagem, concebidos como cenários 

altamente ornamentais, tratados com largueza e mostrando um 

                                                      
91 Dom João V (1689-1750), apelidado de "o Magnânimo”, reinou em Portugal de 1706 até sua morte em 

1750, em Lisboa. 
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conhecimento correcto da representação dos valores espaciais e da sua 

valorização através do dosamento da iluminação. 

 

Segundo fatura consular (fig. 107), os painéis foram negociados e despachados 

pela empresa Guerreiro Galla em 20 de abril de 1940, no Vapor Angola que saiu de 

Lisboa, sendo um total de 3.216 unidades de azulejos a cores que iriam ser assentados 

neste pavilhão e também na sala de estar da casa principal. 

Figura 107. À esquerda, fatura consular brasileira e, à direita, pormenor indicando o número de azulejos 

despachados para o Brasil. 

Fonte: acervo dos MCM. ACM AVE 2, Doc. 17, p. 43, f. 1/3. 

 

Importante destacar também que na área externa do pavilhão, entre as duas 

arcadas laterais, está um banco (fig. 108) revestido de azulejos decorativos em formato 

de tapete do século XVII que, segundo Dora Alcântara (2003), são os mais antigos do 

Museu do Açude tendo sua composição sido inspirada em azulejo talaverano, produzido 

em Talavera de la Reina na Espanha. 

Figura 108. Banco localizado no Pavilhão Debret. 

Foto: A autora. Novembro de 2017. 

 

Por problemas recorrentes de umidade, toda a coleção de Debret precisou ser 

deslocada, assim como toda a coleção de papel e os livros, para o Museu Chácara do Céu, 

em Santa Teresa. 

O pavilhão é hoje um espaço para atividades educativas e algumas exposições 
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temporárias. Os painéis sofrem também com a umidade do local e, por estarem no exterior, 

mesmo ao abrigo da chuva, as constantes mudanças de temperatura prejudicam a sua 

preservação. Atualmente, eles se encontram em estado médio de conservação. 

 

5.2 Programa decorativo interior 

 

Seguindo a mesma intenção do programa decorativo exterior, Castro Maya 

encomendou de outras casas e antigos palácios os azulejos que revestem os interiores do 

Museu do Açude. Mesmo não estando in situ, muitos pesquisadores atribuem grande 

relevância a estes conjuntos e coleções, afinal, a escolha de azulejos antigos para estes 

novos espaços possui grande coerência com o sentido de apropriação daquele conjunto em 

relação ao espaço de habitação a ser inserido. Segundo Maria Alexandra (2007, p. 51), 

a localização intencional dos azulejos em espaços civis permite aferir 

tendências e ritmos decorativos, e avaliar e entender o gosto do 

encomendador e suas principais preferências estéticas.  

 

Ao adentrar pela porta principal da casa que abriga o Museu do Açude, observa- 

se uma rica coleção de azulejos distribuída em três locais específicos: o hall de entrada 

com o vestíbulo e a escadaria que leva ao segundo pavimento, a sala de jantar à esquerda 

da entrada, e a sala de estar ou salão nobre, à direita. As duas salas eram os principais 

espaços de habitação onde Castro Maya recebia seus convidados para festas, 

comemorações e jantares (fig. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Planta baixa do primeiro pavimento da casa principal na época de Castro Maya. Em 

vermelho, localização dos painéis de azulejo. Sem escala. 

 

 

 

 

mureta 
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  5.2.1 Hall de entrada: vestíbulo e escadaria 

 

A entrada das casas nobres e palácios em Portugal era revestida de azulejos em 

silhares e principalmente com figuras de convite, conforme mencionado no programa 

decorativo exterior, por ser o espaço de transição entre a rua e o interior da habitação, ou 

seja, um convite a entrar.  

Destacados por sua função social no século XVIII, esses azulejos assentados nesses 

espaços de acesso, que compreendiam o vestíbulo e as escadarias, possuíam padrões 

pombalinos ou em albarradas, complementando ou servindo de fundo, em muitos casos, 

para as figuras de convite. Também eram contempladas séries com cenas mitológicas, de 

caça e paisagem, que criavam uma narrativa ao subir a escadaria e um diálogo com o 

convidado. Outras séries mais tardias traziam marmoreados e concheados, já adaptadas 

ao gosto rococó. A maioria foi encomendada para o local de assentamento e mesmo os 

que hoje não estão in situ, acredita-se que tenham pertencido também a outros espaços de 

entrada. 

Os silhares de azulejos do vestíbulo (fig. 110), que percorrem a escadaria de 

acesso ao segundo pavimento da casa, pertencem ao período neoclássico. Esta série, que 

começa no vestíbulo e foi adaptada à subida das escadas, possui, assim como os azulejos 

dos silhares do alpendre, elementos com guirlandas, pássaros e vasos com flores.  

Figura 110. Painel do vestíbulo/hall de entrada. 

Foto: A autora. Novembro de 2017. 

 

Importante destacar que na readaptação dos painéis ao local, os mesmos possuem 

sua vertical perpendicular à inclinação da escada e não aos pisos dos degraus, como era 

usado comumente (fig. 111). 
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Figura 111. Silhar da escadaria com painel de azulejos neoclássicos. 

Foto: A autora. Novembro de 2017. 

 

Um painel desta série foi também aplicado a uma fonte no jardim localizada entre 

a casa principal e o pavilhão de inverno (fig. 112). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Fonte adaptada com máscara de putti sobre painel de azulejos neoclássicos. 

Foto: A autora. Novembro de 2017. 

 

Em cores mais sóbrias, inclusive no emolduramento em fingidos de mármore a 

azul pálido, acredita-se que os painéis pertençam ao período final do neoclássico, ou seja, 

na virada do século XVIII para o XIX. Segundo Dora Alcântara (2003), estes painéis 

teriam sido adquiridos por Castro Maya através do antiquário Ruben Leitão. Ao analisar a 

carta de 18 de dezembro de 194092, Ruben Leitão descreve seis painéis em tons de verde, 

roxo, amarelo e azul em tamanhos variados de largura mas medindo, com rodapé, 85 

centímetros de altura num total de 680 unidades, talvez da antiga Fábrica da Bica do 

Sapato93 (fig. 113). Em resposta, Castro Maya pede somente os painéis sem o rodapé, e 

confirma a altura dos painéis compostos por azulejos com 14 cm x 14 cm, totalizando, 

sem o rodapé, 70 centímetros de altura, o que corresponde à altura exata do silhar da 

                                                      
92 Acervo dos MCM. ACM/AVE P.42, Doc.1, f. 36/71. 
93 A Real Fábrica da Bica do Sapato foi fundada em cerca de 1760, e o nome vem possivelmente por estar 

localizada na rua da Bica do Sapato, uma espécie de fonte que havia nesta época. 



 

109 

 

 

escadaria e do vestíbulo. Essa compra foi um tanto confusa pelo fato de algumas cartas 

não terem sido recebidas pelos dois, atrapalhando um pouco a chegada deste lote, o que 

se concretizou somente em meados de 1942. 

Figura 113. À esquerda, carta transcrita e, à direita, carta original, em duas partes. 

Fonte: Acervo do MCM: ACM AVE, p. 42, Doc 1, f. 36/71; ACM AVE 2 p. 43, Doc 27, f. 1/1. 
 

Em Portugal, era muito comum o uso de silhares de azulejos não somente nas salas 

nobres, mas também em escadarias. Este conjunto que está no Museu de Açude, segundo 

as cartas, iria para uma sala do Palácio das Carrancas, hoje Museu Soares dos Reis, na 

cidade do Porto. Apesar de serem consideradas como elementos secundários, “o uso 

evidente em escadas teve quase sempre grandes preocupações de integração através de 

cortes oblíquos nos azulejos para estabelecer a ligação de fiadas dos lances dos patamares” 

(CÂMARA, 2007, p. 56). 

Um exemplo desta utilização, tanto em salas nobres quanto em escadarias, é o 

conjunto do Palácio de Sant’Anna94, em Lisboa, também de estilo neoclássico, e que foi 

encomendado da Real Fábrica de Louça do Rato entre os anos de 1790 e 1800 (fig. 114). 

                                                      
94 O Palácio de Sant'Anna possui um notável conjunto de elementos decorativos apresentando uma vivência 

intimista da arquitetura neoclássica portuguesa do século XVIII, com destaque para a coleção de azulejos 

neoclássicos da Real Fábrica do Rato, tetos e sancas pintados à têmpera em tela atribuídos a Pillement e 

parquets franceses. Atualmente a casa é um local para eventos. Disponível em: 
http://www.palaciodesantanna.com/. Acesso em 20 maio 2018. 

http://www.palaciodesantanna.com/
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A iconografia dos painéis (fig. 115) deste palácio é muito semelhante à do vestíbulo e da 

escadaria do museu. 

Fig 114. À esquerda, silhares de azulejos da sala nobre do Palácio de Sant’Anna e, à direita, a escadaria. 

Fonte: Palácio de Sant’Anna. Lisboa, Portugal. 

 

Fig 115. Pormenor dos silhares de azulejos da sala do andar nobre do Palácio de Sant’Anna. 

Fonte: Palácio de Sant’Anna. Lisboa, Portugal. 

 

  5.2.2 Sala de jantar 

 

Segundo definição da jornalista e historiadora da arte, a espanhola Anatxu 

Zabalbeascoa, “a sala de jantar, entendida como o lugar onde se come, quer em volta do 

caldeirão comunitário, quer na mesa posta com talheres de prata, foi um espaço móvel 

sem localização fixa nas residências até o século XVIII” (ZABALBEASCOA, 2013, p. 

86). Os talheres, por exemplo, inventados na época bizantina, só começaram a ser 

utilizados a partir do século XVII. Segundo Maria Alexandra (2007), mesmo nos edifícios 

mais imponentes e importantes, a caza, ou sala de jantar, não existia na sua função que hoje 

conhecemos. Após a segunda metade do século XVIII, é que se começa a delimitar este 

espaço de jantar, um privilégio dos palácios reais e castelos, pela classe alta e a burguesia 

abastada (fig. 116),  

A partir da delimitação desse espaço, cria-se também um ambiente de jantar. Entra 

em cena a mesa central rodeada por cadeiras e um aparador para apoio às comidas, que 

eram servidas com mais suntuosidade e etiqueta. O surgimento da sala de jantar tem um 

papel fundamental no convívio social das famílias nas casas de elite, pois, a partir dela, 
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foi criado todo um aparato de serviço para compor não somente às refeições, mas a sala 

enquanto espaço de habitação e de aparato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Planta do Carmo, pavimento que faz frente à Rua e Portas de Santa Catarina e pella Rua do 

Sacramento mostra as logez. Anônimo. 2ª metade do século XVIII, tinta-da-china e aguadas, Dim. 422 x 

446 mm. Lisboa. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. Iconografia D. 154 A. 

 
 

A sala de jantar do museu é um cômodo atualmente preservado conforme sua 

utilização na época em que Castro Maya recebia seus convidados (fig. 117). A cozinha 

também está preservada como na época de Castro Maya mas, curiosamente, mesmo sendo 

uma área molhada, não possui nenhum conjunto de azulejos portugueses, nem como 

revestimento parietal, o que desperta curiosidade, certificando assim que os painéis foram 

assentados no demais espaços de habitação como elemento decorativo, para exprimir o 

gosto do proprietário.  

A sala possui, entre outros aparatos, um conjunto de mesa em jacarandá com oito 

cadeiras em estilo d. José I, serviço de louça chinesa da Companhia da Índias, taças de 

cristal monogramadas com as iniciais CM, objetos de mesa em prataria inglesa e 

portuguesa dos séculos XIX e XX, lustre do século XIX comprado em Pernambuco com 

donzelas em cristal francês Baccarat e um par de castiçais português em prata. A sala de 

jantar abre-se para o jardim, permitindo uma grande interação com a natureza. 

Os dois painéis de azulejo que estão nesse cômodo, utilizado por Castro Maya 

para jantares mais seletos, pertencem ao estilo rococó. São painéis recortados, em 

policromia com tons em verde, amarelo e roxo a manganês nas molduras e a iconografia 

em azul com cenas de caça e galante (fig. 118). Os silhares que percorrem toda a extensão 

da sala são em pintura de fingidos imitando pedras, arrematadas por um rodameio 

geométrico em tom castanho. Em alguns pontos é possível notar pequenas composições 
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quadradas formadas por azulejos também em tom castanho, mas sem informações sobre 

a procedência (Fig. 119). 

 

Figura 117. Sala de jantar do Museu do Açude 
Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Sala de jantar do Museu do Açude 
Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 119. À esquerda parede com composição em fingidos e à direita pormenor. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

O estilo rococó, representado nos dois painéis, trouxe grande inovação para a 

azulejaria portuguesa. Uma mudança no gosto decorativo surgiu em Portugal e o rococó 

ganhou espaço em três momentos: a fase inicial, que durou até o terremoto de Lisboa em 
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1755, a fase pombalina, até cerca de 1775, e a última, intitulada de rococó tardio, que foi 

até cerca de 1790.  

Os painéis da sala de jantar pertencem à segunda fase do rococó, uma fase 

importante para a produção da azulejaria portuguesa e muito propagada também no 

Brasil, quando “o azulejo desempenhou um papel primordial, tanto nos palácios da alta 

burguesia ligada ao comércio, como nos prédios e outros edifícios construídos de raiz95 

ou redecorados” (MECO, 1985, p.85). Os ornatos aparecem através dos concheados e a 

policromia do amarelo, verde e avinhado predomina nas molduras, contrapondo-se ao azul 

cobalto e manganês da iconografia, mesmo ainda existindo algumas destas molduras 

somente em azul e de policromia nos rodapés. O resultado foi uma pintura mais leve, 

diferindo-a do barroco com sua vibrante pintura a cobalto. 

O primeiro painel da sala de jantar (fig. 120) está localizado à direita da entrada 

principal e possui a iconografia com cena galante, jardim, músico e pajem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120. Painel com cena galante à esquerda e pormenor à direita. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

Segundo Dora Alcântara (2003), a figura do pajem, à esquerda na cena, foi 

possivelmente inspirada numa gravura de Watteau, famoso pintor na época e muito 

conhecido pelas cenas galantes, cuja iconografia era muito usual nas casas de elite por 

serem consideradas cenas de distração e prazer. No Palácio Nacional de Fronteira, em 

                                                      
95 A expressão “construídos de raiz” refere-se aos edifícios construídos desde a sua fundação, ou seja, 

novos. 
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Lisboa, há um painel com iconografia de cena galante com certa semelhança ao painel do 

Museu do Açude (fig. 121). 

Figura 121. Cena galante. Palácio Nacional de Fronteira. 

Foto: A autora. Lisboa, 2017. 

 

Já o segundo painel (fig. 122), localizado à esquerda, possui iconografia com a 

cena de caça ao veado. As cenas de caça eram muito solicitadas pela burguesia por 

estarem relacionadas à realeza, em especial a de caça ao veado, por ser uma atividade 

vinculada aos reis.  

 

Figura 122. Painel com cena de caça à esquerda e pormenor à direita. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

Sobre a ambientação da sala de jantar, destaca Maria Alexandra (2007) que a 

escolha dos painéis de azulejo nestes ambientes buscava atingir um diálogo com os têxteis, 

a prataria, a porcelana e o mobiliário, tudo em perfeita harmonia. Acredita-se que Castro 
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Maya teve especial atenção na escolha dos painéis para esta sala, havendo uma 

preocupação da relação iconográfica com a ambientação desse espaço de distinção social, 

sendo possível a aplicação da vertente da funcionalidade96, que segue o gosto decorativo 

do proprietário. Infelizmente, não existem registros da compra destes painéis nem de sua 

procedência. 

 

  5.2.3 Sala de estar ou salão nobre 

 

A sala de estar ou salão nobre, enquanto espaço de habitação dentro da casa, foi 

de grande importância na convivência social das casas de elite do século XVIII, além de 

considerada uma sala de aparato. Maria Alexandra (2007, p. 76-77) afirma que, 

a grande sala ou salão era o espaço fundamental da habitação nobre [...] 

As divisões ou as designações das cazas da frente (como assim se 

referia a documentação da época) do andar nobre eram 

preferencialmente azulejadas, material indicador do estatuto social do 

proprietário da casa.  

 

A pesquisadora destaca ainda que “os temas preferidos eram os das caçadas, as 

cenas de mesa, os jogos de carta” (CÂMARA, 2007, p.76). Esses salões nobres eram os 

locais de sociabilidade, prazer e divertimento do anfitrião e seus convidados. O brilho do 

azulejo também conversava com a decoração das sedas, das pratas e da talha dourada, 

criando uma atmosfera lúdica, sensual. 

A sala de estar ou salão nobre do Museu do Açude foi o cômodo mais utilizado 

para festas e recepções realizadas nos interiores da casa (fig. 123). O espaço foi destituído 

de sua ambientação original (fig. 124) e abriga hoje uma importante coleção de peças 

orientais, além de reunir o maior número de painéis de azulejos portugueses do museu 

num mesmo ambiente. 

 

                                                      
96 Segunda vertente de estudo da pesquisadora Maria Alexandra Gago da Câmara, muito marcante no 

período barroco quando houve a distribuição dos espaços de habitação e, por consequência, sua decoração. 

No caso do azulejo, os painéis eram intencionalmente assentados nos espaços de acordo com o gosto do 

proprietário e toda a decoração. 
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Figura 123. Sala de estar, atualmente com coleção de arte oriental. 

Foto: Leonardo Martins. Rio de Janeiro, 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Sala de estar ou salão em sua ambientação original. 

Fonte: Acervo dos MCM, Afo 0972. Sem data. 

 

No século XVIII, era muito comum em Portugal o uso dos painéis de azulejos nos 

interiores criando uma atmosfera lúdica através do diálogo entre o cômodo e a iconografia 

de cada um. Em finais deste século, a nobreza mantinha uma vida quotidiana simples, 

enquanto a burguesia já iniciava lentamente um interesse pelo conforto e requinte da casa.  

Destaca o arquiteto e pesquisador em artes decorativas, o português Helder Carita, 

que “um elemento fundamental na estruturação dos interiores faz igualmente o seu 

aparecimento como indicador duma transição na vivência do espaço doméstico: a lareira” 

(CARITA, 1996, p.154). Juntamente com o mobiliário de lazer, a lareira transmite a ideia 

de conforto e sofisticação. Além desta, o autor destaca ainda o uso do espelho com maior 

frequência nos ambientes, mas sendo sua utilização “num espírito profano, não aspirando 

a mais nada que a repetição do seu próprio espaço físico” (CARITA, 1996, p. 154). 

Um exemplo que muito se assemelha à antiga ambientação da sala de estar do 

Museu do Açude são alguns painéis das salas nobres do Palácio do Correio-Mor, em 

Loures, nos arredores de Lisboa (fig. 125). 
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Figura 125. À esquerda, sala de espera, à direita, Sala das Estações. Palácio do Correio-Mor, Loures, PT. 

Fonte: CARITA, 1996, p. 154. 

 

Com uma atmosfera do século XVIII, Castro Maya revestiu sua sala de estar com 

uma coleção de doze painéis de azulejos que circundam todo o cômodo. A sala também 

conta com uma lareira holandesa em carvalho, datada de 1647.  

Através da carta de 12 de dezembro de 1939 (fig. 126), notou-se que grande parte 

deste conjunto da sala de estar, com ressalva aos painéis religiosos, vieram de Lisboa, do 

Palácio do Marques de Marialva, conforme descrição de Ruben Leitão, num total de doze 

painéis. Ao descrever as quantidades de painéis na carta, nota-se que os oito painéis 

seriam os do Pavilhão Debret e os da parede da lareira da sala de estar, sendo os quatro 

restantes, os painéis de caça. Há menção a dezesseis painéis na carta de 22 de dezembro 

de 194097, podendo-se incluir neste lote os dois alabardeiros, o painel do amolador de 

facas e o painel Alegoria à pintura. 

 

Figura 126. À esquerda, carta transcrita e, à direita, carta de Ruben Leitão a Castro Maya em 1939. 

Fonte: Acervo do MCM: AVE, p. 42, Doc 1, fls. 11 e 12/71; AVE 2 p. 43, Doc 8, f.1/3. 

                                                      
97 Acervo dos MCM. ACM/AVE P.42, Doc.1, f. 13/71. 
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Os painéis de azulejos da sala de estar do Museu do Açude, pintados a azul e 

branco, compreendem temas que variam entre religiosos, caçadas e cenas de paisagem. 

Pertencem à fase da Grande Produção Joanina, sendo alguns com as cercaduras já no 

estilo seguinte, o rococó. 

Conforme mencionado no capítulo quatro, esta fase da Grande Produção na 

azulejaria portuguesa, que corresponde ao segundo quartel do século XVIII época do 

reinado de d. João VI, deu-se pelo enobrecimento da corte portuguesa e o aumento das 

encomendas, muitas vindas do Brasil. Uma fase de azulejos em grande parte com 

molduras recortadas na parte superior fazendo um contraste com o branco da parede, 

permitindo um revestimento total dos espaços e que “passaram a desempenhar um papel 

fundamental nos interiores azulejados” (CARVALHO, 2008, p. 60). As igrejas e 

conventos ainda eram os maiores encomendadores dos temas religiosos como doutrina, 

enquanto a nobreza encomendava as cenas galantes, de caça e paisagem. As molduras 

nesta fase eram mais cenográficas, com uma atmosfera teatral de boca de cena.  

Dois exemplos dessa iconografia representam esta fase: em Portugal, a do painel 

Cavaleiro turco, que está no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa, e, no Brasil, em 

Salvador, o painel Os frutos da terra da promissão, do Convento de São Francisco da 

Bahia (fig. 127). 

Figura 127. À esquerda, Cavaleiro turco, faiança em azul e branco. Lisboa, 2º quartel do século XVIII.  

À direita, painel do convento de São Francisco da Bahia, Salvador  

Fonte: À esquerda, acervo MNAz, inv. nº 393; à direita, PINHEIRO, 1951, p.93 
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Os primeiros painéis da sala de estar do museu estão localizados à esquerda e à 

direita da porta de entrada principal e apresentam tema religioso (fig. 128). As molduras 

são em estilo rococó e as iconografias correspondem à crucificação de Cristo e a um 

pedido em que o Frei João de Nossa Senhora faz ao Papa, para que seja concedido o título 

de Mãe dos Homens para a Senhora (fig. 129). Na base das molduras há escritos que 

correspondem às iconografias (fig. 130). 

Figura 128. Painéis com tema religioso. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 
 

 

Figura 129. À esquerda, crucificação de Cristo e, à direita, Frei João de Nossa Senhora e o Papa. 

Fonte: Acervo dos MCM. 5442 MEA 01802; 5940 MEA 01771. 

 

Figura 130. Pormenor da escrita dos dois painéis. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 
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Infelizmente, não há registros da procedência exata desses dois painéis. Segundo 

Dora Alcântara (2009), foi Santos Simões, em seu livro Azulejaria portuguesa no Brasil, 

quem atribuiu inicialmente estes dois painéis como sendo da Igreja Nossa Senhora Mãe 

dos Homens, na rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Mas a pesquisadora destaca que não 

acredita terem pertencido a tal capela, por não haver nenhuma documentação 

mencionando os painéis ou mesmo algum registro fotográfico. Os painéis podem ter 

pertencido a alguma irmandade ou mesmo igreja matriz que tenha tal devoção.  

Uma possibilidade de procedência foi levantada ao longo desta pesquisa, após a 

leitura da carta de Ruben Leitão a Castro Maya em 25 de janeiro de 194098, quando o 

antiquário menciona um conjunto de painéis de tema religioso que seriam interessantes 

para jardim ou capela. Porém, o antiquário deixa claro a iconografia que seria sobre a 

vida de São Pedro e São Marcos, o que não corresponde aos painéis assentados na sala. 

Como não há registros da realização da compra ou mesmo se estes dois painéis de São 

Pedro e São Marcos eram parte de algum conjunto maior do qual pertencesse também os 

assentados na sala, fica a incerteza. 

Não era muito comum o uso de painéis religiosos em salas nobres das casas de 

elite; estes temas ficavam restritos às capelas ou mesmo aos oratórios. Mas, ao 

analisarmos a escolha do proprietário pela vertente da arquiteturalidade99, quando o 

azulejo é um objeto arquitetônico cenográfico, talvez seja possível estabelecer alguma 

relevância nessa escolha, sendo esta uma sala de jogos, festas e lazer. Este princípio foi 

muito notado em mosteiros e igrejas, onde cenas profanas coexistiam ao lado de cenas 

religiosas, justamente para criar essa atmosfera lúdica e aproximar temas opostos. Mas, 

como não há registros do critério de escolha utilizado por Castro Maya, acredita-se que 

tenha sido feita pelo conjunto da obra. Afinal, todo o cômodo possui painéis com certa 

semelhança de estética barroca. 

                                                      
98 Acervo dos MCM. ACM/AVE P.42, Doc.1, fls. 17 e 18/71 
99 Primeira das três vertentes de estudo da pesquisadora Maria Alexandra Gago da Câmara, quando o 

azulejo se torna um objeto cenográfico. Cf. páginas 80 e 81. 



 

121 

 

 

Os painéis seguintes, que se localizam à esquerda e à direita do portal de passagem 

da sala para o bar (fig. 131), formavam um painel duplo, mas foram separados do 

emolduramento original para se readaptarem ao novo local. Ambos com cenas de caça ao 

veado (fig. 132) e ao urso (fig. 133), possuem moldura barroca recortada, encimada por 

medalhões com cabeça laureada. 

Figura 131. Painéis de caça no portal de passagem para o bar. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Cena de caça ao urso.  

Fonte: Acervo MCM. 5943 MEA 01787 
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Figura 133. Cena de caça ao veado. 

Fonte: Acervo MCM. 5956 MEA 01772 

 

Seguindo o mesmo critério de divisão de painéis por não possuir paredes extensas 

para abrigá-los, Castro Maya subdividiu o maior painel da série. A saída para a caça (fig. 

134), painel que está localizado dentro do antigo bar da sala de estar, além da falta de 

espaço para ser assentado, teve seus azulejos danificados e faltantes ao chegar no Rio de 

Janeiro, e, por isso, segundo Dora Alcântara (2003), teve seu emolduramento destituído 

do original. O painel com moldura barroca recortada e também encimada por um 

medalhão com soldado romano teve sua cabeceira deslocada para uma fonte no jardim, 

(fig. 135), ficando a parte da iconografia em moldura de acantos contorcidos, que não 

pertence ao painel. Alguns azulejos também foram encontrados preenchendo as faltas de 

outros painéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Painel saída para a caça. 

 

 

 

 

Figura 134. Saída para a caça. 

Fonte: Acervo MCM. 5232 MEA 01799. 
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Figura 135. Cabeceira e parte da moldura do painel Saída para a caça em uma fonte do jardim. 

Foto: A autora. Dezembro de 2017. 

 

O tema de caça, conforme já mencionado anteriormente, era um dos preferidos 

das casas nobres e também das igrejas e conventos. No antigo Palácio Tancos, em Lisboa, 

há um imenso painel com tema de caça - ao javali, urso, veado e leão - em um salão nobre 

(fig. 136). 

Figura 136. Parte central do painel de caçadas. Palácio Tancos, Lisboa, Primeira metade do século XVIII. 

Fonte: acervo A casa senhorial – anatomia dos interiores. FCRB, Rio de Janeiro. 

 

Um painel também com tema de caça, fora do contexto da casa nobre, foi atribuído 

a Valentim de Almeida, pintor português do século XVIII, e pode ser observado no 

extenso e magnífico conjunto de painéis da igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, 

no Rio de Janeiro. Esse painel está localizado na sacristia. Era comum no século XVIII 

revestir os espaços onde não havia culto religioso também com azulejos de temática não 

religiosa (fig. 137). 
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Figura 137. Caça ao javali, atribuída a Valentim de Almeida. 

Foto: A autora. Junho de 2015. 

 

Localizado ao lado esquerdo do bar e do painel de saída para a caça, está o painel 

com cena de Alegoria à pintura (fig. 138). Uma cena de paisagem com a moldura 

apresentando elementos arquitetônicos e composição ornamental típica do período da 

Grande Produção Joanina. As pilastras laterais apresentam volutas e cornijas em 

perspectiva com figuras infantis unidas por festões – espécie de guirlanda ornamental de 

flores. Segundo Dora Alcântara, este painel é o de maior qualidade do conjunto joanino e 

sua iconografia, com algumas alterações, foi baseada na gravura (fig. 139) de Gerard 

Audran, “feita a partir da pintura executada por seu irmão, Charles Audran II – A pintura 

pintando um emblema a Luiz XIV.” (ALCÂNTARA, 2003, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Alegoria à pintura. 

Fonte: Acervo MCM. 5945 MEA 01798 
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Figura 139. Gravura Alegoria à pintura, de Charles Audran. Segundo Dora Alcântara, esta pintura e 

outras sete, eram parte do projeto decorativo do teto do gabinete de Charles Pierrot.  

Fonte: ALCÂNTARA, 2003, p.64. 

 

A pesquisadora acredita que este painel também tenha feito parte de um painel 

maior e que fora separado para ser vendido a Castro Maya. A moldura pode ter sido 

recortada na parte superior, sendo o concheado central um pouco mais extenso e 

possivelmente as pilastras encimadas por urnas. 

O extenso painel localizado na parede da lareira (fig. 140), que é parte do conjunto 

que está no Pavilhão Debret, já mencionado neste capítulo, foi provavelmente o último a 

ser assentado na sala de estar, informação que pôde ser verificada na pesquisa através de 

fotos do acervo dos Museus Castro Maya. 

Figura 140. Parte do painel que complementa o conjunto joanino do Pavilhão Debret. 
Foto: A autora. Janeiro de 2018. 

  

 Com moldura típica da época da Grande Produção Joanina, este conjunto 

também apresenta pilastras com cornijas e volutas com máscaras infantis, concheados 

unidos por festões e alguns motivos vegetalistas. A iconografia dos painéis (fig. 141) é 

composta por várias cenas de paisagem, com figuras humanas, barcos, casas, igrejas e 

árvores, e, segundo Dora Alcântara (2003), foi inspirada nas gravuras de J. Visscher 
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baseada na pintura de Jan Goyen100 (fig. 142), com algumas substituições como os dois 

frades pelo fidalgo que aponta na direção de algo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 141. Pormenor de um dos painéis. 

Fonte: ALCÂNTARA, 2003, p.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Gravura de J. Visscher. 

Fonte: ALCÂNTARA, 2003, p.55  

                                                      
100 Jan van Goyen (1596-1656) foi um pintor holandês autor de várias paisagens. 
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Percebe-se também, tanto na parte superior da moldura quanto na extrema lateral 

esquerda, azulejos desordenados que não fazem parte deste painel, deixando claro o seu 

desmembramento (fig. 143). Dora Alcântara (2003) acredita que esta seja uma parte da 

moldura do painel duplo (Caça ao veado e ao urso), localizado no portal para o bar, que 

foi separado. 

 

 

Figura 143. Pormenor de um dos painéis desmembrados, com destaque para a lateral esquerda. 

Fonte: Acervo MCM. 5444 MEA 01814. 

 

Também nota-se o rodapé que percorre todo o painel com duas fiadas de azulejos 

pintados com fingidos de mármore em tom verde, deixando claro que foram assentados 

para que o painel pudesse estar com a mesma altura do painel lateral esquerdo, o de caça 

ao veado (fig. 144). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 144. Pormenor onde percebe-se em vermelho os azulejos no rodapé e na parte superior. 

Foto: A autora. Fevereiro de 2018 
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O pequeno painel joanino que está logo a seguir da parede da lareira é normalmente 

destinado a peitoris internos (fig. 145). Dora Alcântara (2003, p. 58), destaca, para além 

de sua iconografia representando um amolador de facas, que, 

no emolduramento deste painel são utilizados vocábulos decorativos – 

volutas, acantos dobrados em cálice de flor etc. – A moldura interna, a 

não ser pela forma oval, aproxima-se das circulares dos medalhões 

existentes nos painéis de caçada; o tratamento da moldura externa, com 

cravos, também evoca aqueles painéis.  

 

A iconografia também é composta por mascarões integrados em volutas com 

ornato em asa de morcego, muito utilizado na primeira fase do rococó, tornando-se único 

neste conjunto de painéis. A figura do amolador de facas é pouco comum em painéis de 

azulejos, mas frequente em gravuras e desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 145. Amolador de facas com destaque para o mascarão e o ornato em asa de morcego nas volutas. 

Fonte: Acervo MCM. 5955 MEA 1801 

 

O último grande painel da série de caçadas, também joanino, é o da caça ao javali, 

situado entre as duas janelas da sala, voltadas para o jardim da fachada lateral direita. (fig. 

146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146. Painel com cena de caça ao javali. 
Foto: A autora. Janeiro de 2018. 
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Com moldura também barroca encimada por um medalhão com soldado romano, 

figuras de anjos e volutas nas pilastras laterais, este painel é quase idêntico aos outros 

painéis com temática de caçada ao veado e ao urso. Acredita-se que este painel também 

tenha sido um painel duplo na sua origem, mas que não foi comprado por Castro Maya.  

Na iconografia central, uma cena típica de caça ao javali com cachorros e, ao 

fundo, um cachorro correndo atrás de outros javalis (fig. 147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147. Painel com cena de caça ao javali. 
Fonte: Acervo dos MCM. 5231 MEA 01786 

 

O último painel da coleção de azulejos que ambienta a sala de estar do Museu do 

Açude é um pequeno painel com máscara infantil, situado abaixo da janela à direita do 

painel de caça ao javali. Pela configuração, acredita-se que este possa ter pertencido a um 

painel maior, em estilo rococó, como se a máscara infantil encimasse um medalhão. Os 

tons são de amarelo, azul pálidos e roxo a manganês. A moldura não parece pertencer à 

iconografia. Infelizmente, não há registros sobre o seu histórico (fig. 148). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 148. Painel com máscara infantil. 

Fonte: Acervo dos MCM. 5440 MEA 01800 
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Ao analisarmos o critério de escolha dos azulejos pelo proprietário é possível 

enquadrá-lo na vertente da funcionalidade101 acreditando em seu gosto decorativo mesmo 

eles tendo sofrido desmembramento para se adequar ao novo local de assentamento, além 

da relação com o espaço de habitação. A sala de estar de Castro Maya era um local 

também de recepções e lazer. O gosto neocolonial da época também deve ser levado em 

consideração na decoração dos interiores das residências de elite. 

Os dois salões nobres do Museu do Açude – salas de jantar e de estar – possuem 

uma rica e diversificada coleção de azulejos portugueses. Observa-se que, entre os quinze 

painéis totais, cinco são com temática de caçadas, incluindo duas caças ao veado, 

considerada a mais nobre.  

É possível observar, através das cartas trocadas entre Castro Maya e Ruben Leitão 

entre os anos de 1939 a 1942, que este último preocupava-se em escolher e enviar sempre 

para o colecionador os painéis que possuíssem valor estético agregado, orientado também 

pelo amigo português em comum, o Dr. Almeida Braga grande influenciador de Castro 

Maya na reforma da casa ao gosto neocolonial. A curiosidade é a data da compra dos 

painéis do programa decorativo interior ser praticamente vinte anos após a reforma da 

casa, visto que Castro Maya já havia revestido o alpendre da varanda, além de construído 

o pavilhão de inverno com azulejos. Neste caso, os interiores foram decorados com 

azulejos somente após 1938, quando da construção do pavilhão Debret. 

Segundo as cartas trocadas acerca do primeiro lote, foram dezesseis painéis vindos 

de Lisboa, sendo eles: o conjunto joanino do pavilhão Debret e sua continuidade na parede 

da lareira da sala de estar; os quatro painéis com tema de caça, o painel do amolador de 

facas e possivelmente o da alegoria à pintura, todos da sala de estar e somente os dois 

alabardeiros, do programa decorativo exterior. Todos esses painéis teriam pertencido ao 

Palácio do Marques de Marialva, em Belém, Lisboa, e seriam em cromado azul, segundo 

o antiquário102. 

Resta a dúvida sobre a procedência dos painéis da sala de jantar, o pequeno painel 

com máscara infantil e os dois painéis com temática religiosa. 

 

  

                                                      
101 Segunda vertente de estudo da pesquisadora Maria Alexandra Gago da Câmara, quando o azulejo é 

assentado intencionalmente no espaço de habitação. Cf. páginas 80 e 81. 
102 Acervo dos MCM. ACM/AVE P.42, Doc.1, f. 13/71 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na interação azulejo-coleção-arquitetura, esta pesquisa abordou a 

relação de Raymundo Castro Maya com a azulejaria portuguesa, sua aplicação na reforma 

da casa do Açude e seu diálogo entre iconografia e espaços de habitação, quando ele 

transformou o local em abrigo de suas coleções para receber seus amigos em grandes 

festas, transformando o uso do azulejo em objeto decorativo para além de revestimento 

parietal. Castro Maya foi um homem culto, um grande colecionador, mecenas e 

empresário, uma personalidade marcante na sociedade do Rio de Janeiro no início do 

século XX, que buscou ao longo de sua trajetória de vida a valorização do Brasil, através 

das artes plásticas, da arquitetura e da natureza. 

A casa do Açude foi sendo transformada por Castro Maya a partir de uma simples 

casa de sítio no início da década de 1920 ao gosto neocolonial, adaptando-a aos novos 

usos e decorando-a, ao longo de três décadas, com azulejos portugueses dos séculos XVII 

e XVIII, vindos tanto de capitais brasileiras como de Lisboa.  

As transformações realizadas pelo amigo pessoal e engenheiro, Cesar Melo e 

Cunha, contemplaram a inserção de alpendre, arcadas, pavilhões, além de ornar a casa 

com artefatos de louça do Porto, como estátuas, vasos, globos, pinhas. Em 1964, quatro 

anos antes de falecer, Castro Maya criou a Fundação Raymundo Otoni de Castro Maya e 

doou para ela todo o seu acervo, além da casa. O Museu do Açude foi inaugurado em 

1964 em grande cerimônia para a sociedade e tombado em 1974. 

Entre as inúmeras coleções que o museu abriga hoje está a de azulejos 

portugueses, que reveste todo o conjunto de edifícios que o compõe. Os painéis foram 

criteriosamente escolhidos por Castro Maya e assentados de acordo com seu gosto, além, 

claro, da disponibilidade das paredes dos cômodos pois não foram encomendados sob 

medida para o local e sim readaptados a cada espaço de habitação. 

Com inúmeros e variados painéis em estilos e iconografias pode-se considerar o 

Museu do Açude como um museu do azulejo, no Rio de Janeiro. Uma coleção que foi 

pensada para integrar a arquitetura da casa, uma coleção finita que vai além da função 

inicial de um revestimento parietal, mas que dialoga com a estética da época e define bem 

sua função enquanto elemento decorativo, retratando também o gosto do proprietário. 

Apesar de integrado à tradição arquitetônica brasileira desde o período colonial, 

ainda são poucas as iniciativas de musealização e valorização do azulejo, enquanto 

elemento decorativo. Temos esplendidos conjuntos azulejares nas cidades de Salvador, 

Belém, São Luís e Recife, mas são raros os museus que abordam esse artefato enquanto 
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objeto de coleção. Entre os que valorizam o azulejo enquanto elemento decorativo 

destaca-se, em São Luiz, o Museu de Artes Visuais, que abriga uma coleção de azulejos, 

inclusive um painel que é parte do painel do alpendre do Museu do Açude.  No Rio de 

Janeiro, o Museu Histórico Nacional abriga uma pequena coleção de azulejos do antigo 

convento de Santo Antônio, recolhida por ocasião da demolição do Morro do Castelo, no 

início do século XX. Em Pernambuco, a Fundação Gilberto Freyre possui na sala de jantar 

um belo conjunto de painéis de azulejos, além de outros na parte externa da casa. Em 

Salvador, na Bahia, o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica é dedicado à vida do 

artista plástico que pintava azulejos. Por fim, na capital Brasília, a Fundação Athos 

Bulcão também divulga o trabalho do grande artista da azulejaria geométrica. 

Voltando ao Museu do Açude que é uma casa museu, fato que torna ainda mais 

importante a necessidade de uma valorização do objeto azulejo enquanto artefato cultural, 

e não somente revestimento parietal, afinal, a relação entre os dois conta a trajetória de 

quem já habitou na casa, seu gosto decorativo, seus costumes, seus hábitos de morar. É o 

azulejo que se torna um objeto decorativo fazendo parte de um conjunto arquitetônico, 

unindo memória e história. 

Por sua vez, mesmo também enfrentando algumas questões de valorização, 

Portugal tem no azulejo um símbolo da cultura lusitana e da arte local há pelo menos 

cinco séculos. Durante a pesquisa de campo no Museu do Azulejo, na cidade de Lisboa, 

notou-se a própria expressão dessa valorização que consiste numa preocupação maior 

com relação a preservação e divulgação do azulejo, além de uma eficiente comunicação 

museológica com público.  

Além disso, há em Portugal inúmeros projetos de pesquisa em azulejaria, tanto 

acadêmicos quanto práticos. Muitos estudos em parcerias com universidades e 

profissionais das mais diversas áreas, vem compondo um grande acervo de pesquisa e 

valorização do azulejo enquanto suporte de pesquisa para a história da arte, arquitetura, 

artes decorativas, arqueologia, etc. Destaca-se entre alguns estudos os projeto Az 

Infinitum da Rede de Investigação em Azulejo (ARTIS - Instituto de História da Arte da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) que disponibiliza um banco de dados103 

para consulta e pesquisa criteriosa sobre o azulejo, seus pintores, estilos, iconografia, 

entre outros. Além disso, o Museu Nacional do Azulejo também dispõe de um banco de 

dados104, de uma biblioteca exclusiva para pesquisa e de projetos educativos e de restauro.  

                                                      
103Az Infinitum - Sistema de Referência e Indexação de Azulejo. Disponível em 

http://redeazulejo.fl.ul.pt/pesquisa-az/imovel_pesquisa.aspx 
104Museu Nacional do Azulejo. Banco de dados disponível para consulta em: 

http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/Coleccao/ContentList.aspx 
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Para além dos estudos investigativos, Portugal possui ainda o projeto SOS 

Azulejo105, criado em 2007, para a valorização e salvaguarda do patrimônio azulejar, 

contanto desde 2017 com a lei n.º 79/2017 de 18 de agosto, que garante a preservação 

desse patrimônio tão caro para os portugueses. O projeto SOS Azulejo premia iniciativas 

de preservação e valorização do azulejo, além de ações que promovem a sua divulgação 

em escolas, criando justamente uma comunicação com o público, despertando o desejo 

de preservação desde a infância, tornando esse revestimento tão rico que é o azulejo e 

toda a história que existe por trás dele, algo a ser conservado. O projeto inspirou a versão 

brasileira106, criada em 2017, pelo NTPR, Núcleo de Tecnologia da Preservação e da 

Restauração, vinculado a Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Outra questão de grande importância a ser abordada é a do papel da comunicação 

museológica bem definida, imprescindível para estabelecer um vínculo entre visitante e 

coleção. Esse vínculo desperta no público o desejo de preservação daquele patrimônio. E 

essa comunicação atrativa não depende necessariamente da extensão ou do objetivo da 

instituição enquanto museu, depende somente da valorização do objeto em si, enquanto 

coleção integrada à arquitetura. Um museu é composto por coleção e arquitetura.  

Tomemos como exemplo de uma boa comunicação museológica o pequeno 

catálogo107 informativo destinado a orientação do visitante no Palácio de Queluz em 

Sintra, Portugal, que também foi objeto de pesquisa de campo. No índice, destaca-se além 

da origem do palácio, das fases da construção e dos personagens que ali habitaram, um 

roteiro para que o visitante possa percorrer o interior e o exterior do palácio, contando a 

trajetória e a história de cada espaço. No exterior, por exemplo, está o belíssimo jardim 

com seus azulejos e através desse pequeno informativo podemos viver uma experiência 

de viajar no tempo enquanto percorremos seus caminhos, criando uma atmosfera lúdica 

de prazer, de contemplação e vínculo com aquele espaço. Uma comunicação atrativa, que 

desperta interesse em preservar aquele acervo como um todo, além, claro, de uma 

excelente fonte de pesquisa. 

É muito importante a organização de um circuito informativo para o visitante que 

possa contar a história e a trajetória daquele espaço arquitetônico e artístico, ao longo do 

tempo. No caso específico do Museu do Açude sugere-se um percurso indicativo sobre 

os azulejos que oriente o público sobre sua história, trajetória e relação com o espaço, 

para que se compreenda melhor esse artefato e a necessidade de conservar e preservar o 

                                                      
105 Projeto SOS Azulejo disponível em: http://www.sosazulejo.com/ 
106 Projeto SOS Azulejo Brasil disponível em: http://sosazulejo.com.br/ 
107 Esse pequeno catálogo é vendido ao público tornando-se também uma fonte de renda para o Museu, 

além de despertar interesse pela história do local, das coleções, da arquitetura.  
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acervo108. Através de uma comunicação museológica atrativa, o público sente-se parte 

daquela história para então entender os verdadeiros motivos da preservação de um acervo 

museológico. O público precisa ser estimulado para o desejo de conservação das coleções, 

da arquitetura, da memória daquele espaço. E principalmente, para preservação do objeto 

azulejo, evitando assim, uma má conservação e até mesmo roubos e furtos. 

Mas a questão da conservação preventiva não é um assunto somente para o 

público, e sim para as instituições que preservam os museus de uma forma geral, 

instituições em sua maioria públicas que deveriam olhar com mais cuidado para essa 

questão, afinal são recursos provindos de dinheiro público de impostos, que devem ser 

revertidos para a população. Esse é sempre um assunto muito complexo, não só no Museu 

do Açude como em tantos outros museus e instituições de cultura que abrigam coleções, 

sempre às voltas com a falta de recursos que inviabiliza muitos projetos. 

Retomando a questão da comunicação museológica, o museu conta hoje com um 

painel informativo localizado no interior da casa principal relatando brevemente a 

trajetória da vinda dessa importante coleção de azulejos, que integra o programa 

decorativo interior e exterior da casa. Não há informações específicas dos painéis. O 

museu conta também com um circuito realizado ocasionalmente pela professora e 

pesquisadora Dora Alcântara, que leva alguns grupos específicos para um percurso desses 

azulejos. As bibliografias existentes abordam pouco sobre esta coleção, assim como os 

catálogos do museu. Na ocasião dos cinquenta anos de aniversário da fundação do museu, 

foi confeccionado um folheto contando um pouco a trajetória de sua fundação e de seu 

proprietário numa linha do tempo, muito educativa e informativa, porém com pouco 

destaque para a coleção de azulejos enquanto objeto decorativo. Neste mesmo folheto 

(Museu do Açude, 2014, p.6), constam as palavras de Castro Maya sobre a verdadeira 

essência que ele gostaria que o museu, na época uma fundação, se transformasse 

futuramente: “[...] que ela desperte e fomente entre os visitantes o mesmo amor às coisas 

e a história desta cidade, que desde muito me tem conduzido a apreciar as contribuições 

legadas pelos artistas que ali viveram.” 

Ao longo da pesquisa, notou-se a necessidade de criar um pequeno projeto para o 

visitante do Museu do Açude que relate, através da coleção de azulejos portugueses em 

cada espaço inserido, um pouco da história dos painéis na casa. Uma sugestão deste 

                                                      
108 O museu também abriga hoje em seu exterior um acervo valioso de esculturas e instalações permanentes 

de grandes artistas como Hélio Oiticica, Iole de Freitas, Lygia Pape, José Resende, Ângelo Venosa, entre 

outros, tornando-se uma das maiores de galerias de arte contemporânea ao ar livre. O museu também 

promoveu por cerca de dez anos (1997-2007) um brunch musical onde era possível reunir a gastronomia 

com a música, projetos educativos com oficinas de tecelagem, joalheria, artesanato e cerâmica, além de 

caminhadas pelas trilhas guiadas por estudante s da rede pública de ensino. 
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percurso, chamado de “Percurso do Visitante”, está disponível no final dessa pesquisa, 

com o objetivo de informar a sua importância e incentivar sua conservação. 

A coleção de azulejos portugueses do Museu do Açude é de grande importância 

para o estudo das artes decorativas, tanto nos interiores como nos exteriores do museu. 

Estes painéis que dialogam com cada cômodo em que foi inserido, criam uma atmosfera 

única de integração com a arquitetura e com a paisagem e merecem um novo olhar de 

preservação e valorização na trajetória da história da arquitetura e da decoração luso-

brasileira. Segundo descrição do IPHAN, na ocasião do tombamento do museu,  

talvez seja o único conjunto aqui conhecido que permita uma visão, 

ainda que limitada, da história da azulejaria portuguesa no Brasil, visto 

que, em geral, os painéis existentes em conventos, igrejas e outros 

edifícios antigos são circunscritos a uma época determinada.109 

 

O azulejo enquanto suporte arquitetônico e elemento decorativo é parte 

fundamental da memória de um país, pois conta através da sua iconografia a história 

daquele local. O Museu do Açude, nosso museu do azulejo no Rio de Janeiro, merece um 

olhar especial das instituições públicas que valorize esse acervo rico, que o conserve 

enquanto local de memória para que o visitante seja estimulado a um delicioso contato 

com as artes plásticas, a arquitetura, a natureza e a história da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 Descrição do Museu do Açude no portal do IPHAN – Instituto do patrimônio histórico e artístico 

nacional. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1762 Acesso em 13 set 

2018. 

http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1762
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GLOSSÁRIO 

 

Albarradas – azulejos com motivos de vasos, potes floridos, composições arquitetônicas, 

dragões, meninos, etc., linearmente assentados em silhares. 

Alicatados - Recorte a alicate de placas vidradas de barro, de cor lisa. Efeito de painel 

colorido com desenho geométrico (MNAz, Lisboa). Disponível em: 

http://www.museudoazulejo.gov.pt 

Aresta ou cuenca - Impressão do desenho sobre o barro ainda cru através de um molde 

de madeira ou metal. As arestas/saliências conseguidas permitem a separação dos 

esmaltes durante a cozedura (MNAz, Lisboa). Disponível em: 

http://www.museudoazulejo.gov.pt 

Corda seca - Segundo descrição do Museu Nacional do Azulejo, este termo se refere à 

gravação do desenho na placa de cerâmica ainda úmida, dava-se através de sulcos, a 

seguir preenchidos com uma mistura de gordura e manganês, que garantia a separação 

dos esmaltes de várias cores durante a cozedura (MNAz, Lisboa). Disponível em: 

http://www.museudoazulejo.gov.pt 

Caixilho - Azulejos que formam uma malha geométrica. 

Estampilha - padronagem semi-industrializada através da pintura manual realizada com 

pincel tipo trincha sobre papel recortado e encerado, aplicado por cima da placa do 

azulejo. 

Decalcomania – utilização de decalques sobre a superfície vidrada do azulejo. 

Figura avulsa – placas de azulejos com pequenos desenhos ao centro variando entre 

flores, animais, náutica, etc. 

Enxaquetados – o mesmo que azulejos de caixilho. 

Biscoito ou chacota - peça de azulejo que foi cozida somente uma vez. O biscoito ou 

chachota é a peça antes de ser vidrada. 

Boiserie - Revestimento parietal francês típico dos séculos XVII e XVIII, feito em 

madeira, para emoldurar as paredes em alto relevo. Atualmente o revestimento pode ser 

confeccionado em gesso, cimento ou isopor, tornando o custo mais baixo. 

Chinoiserie – de influência chinesa. 

Faiança - O termo designa uma cerâmica argilosa de vidrado estanífero. 

Figuras de convite – painéis de azulejos recortados, típicos da azulejaria barroca, 

imitando figuras de criados, soldados, entre outros, para decorar as entradas das casas 

nobres portuguesas, num gesto de convite à entrada. 

in situ – em seu local de origem. 
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Ladrilho ou piso hidráulico – peça quadrada confeccionada a base de cimento sob 

prensa hidráulica, sem necessitar de cozimento. Após 24 horas de confecção, o ladrilho é 

mergulhado em agua por 8 horas. Após este processo, é necessário cerca de uma semana 

para finalizar a cristalização. 

Majólica - técnica de pintura com colorido intenso.  

Silhar – espécie de pedra quadrangular que vai do piso até o meio da parede, como um 

lambri. Pode ser feito com azulejos como revestimento. 

Tardoz: Lado oposto do azulejo onde é assentado na parede. 
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APÊNDICE A: PERCURSO DO VISITANTE 
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ANEXO A - SOBRE O LEILÃO DO PAÇO 

 

A imperatriz dona Teresa Cristina Maria falecera na cidade do Porto 45 dias 

depois da proclamação da República. Em consequência, foi aberto o inventário dos seus 

bens, na capital federal, pelo procurador de Dom Pedro II, correndo a papelada os canais 

competentes. Em fins de julho de 1890 anunciavam os jornais do Rio a venda que faria o 

leiloeiro Joaquim Dias dos Santos, “autorizado por alvará do Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito 

da Vara de Órfãos e conta do inventário dos bens pertencentes à finada Dona Teresa 

Cristina Maria, ex-imperatriz do Brasil no Palácio da Boa Vista, São Cristóvão, conforme 

seria anunciado”. Dom Pedro II, cheio de recordações mandara buscar os objetos que 

mais estimava: coisas de família, presentes que lhe eram caros, seus quadros históricos e 

de família, mobiliário, baixelas de prata e objetos que orçavam em cerca de 15 toneladas 

(Anuário do Museu Imperial, 1940, cópia digitalizada, volume I. A1940_04, p. 72) O 

sexto leilão foi realizado a 19 de setembro, abrangendo os lotes 701 a 1003 do catálogo 

impresso pelo leiloeiro e distribuído em seu armazém à Rua General Câmara 74 ou no 

próprio paço. Os objetos eram os encontrados no corredor da torre, salão de jantar, galeria, 

salas 1, 2, 3, 4, 5 (herbário), corredor e sala 6. Os compradores principais foram os Srs. 

barão de Itacuruçá, Martins Machado, J. J. Guimarães, Dias de Castro, comendador 

Quintela, José Joaquim da Assunção, Alves Brito, Goulart, Álvaro Caminha, Clapp, 

Cláudio Silva, Antônio Vaz de Carvalho, Bethencourt da Silva, Luiz Machado, dr. Castro 

Maia (Anuário do Museu Imperial, 1940, cópia digitalizada, volume I. A1940_04, p. 77). 

O décimo leilão, realizado a 7 de outubro, começou do lote 1786 e terminou no 

2000, havendo regular concorrência de licitantes. Teve início no corredor do torreão do 

norte, sala 34, passagem, sala 35, banheiro, salas 36 e 37. Corredor (segundo pavimento), 

salas 38 e 39 (dormitório da imperatriz) (Anuário do Museu Imperial, 1940, cópia 

digitalizada, volume I. A1940_04, p.82). 

O décimo primeiro leilão foi realizado na sexta-feira, 10 de outubro de 1890, 

começando por um resto de objetos do dormitório, que não haviam sido vendidos no dia 

7 e prosseguindo pelas salas 40 e 41 (aposentos da imperatriz), galeria, capela, sacristia e 

tribuna; isto é, do lote 2001 ao 2345.Foi grande a concorrência desse leilão, constituída 

principalmente de senhoras, pois a maioria dos objetos constavam de bibelôs e pequenas 

coisas. 
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ANEXO B - ESCRITURA DA CASA DE CHÁCARA110 

 

(...) SEGUNDO: a referida propriedade, consta de terreno e de varias bemfeitorias, o 

terreno é próprio, divide na frente com a Estrada, nos fundos até as vertentes, limitando à 

esquerda com a rua Rocha e a esquerda com a rua Lemgruber, compreende, casas, terras, 

plantações e  bemfeitorias varias como sejam: casa de moradia construída de pedra e cal, 

forrada e assoalhada e parte ladrilhada com porta e duas janelas na frente,  porta  larga  

envidraçada  de  cada  lado  com  trez  janelas   no sobrado, mais um puchado e finalmente 

tendo nos fundos uma  grande porta com grade de ferro, dividindo em diversos cômodos, 

medindo a casa da frente treze metros e dez centimentros por sete metros e vinte e cinco 

centímetros de fundos e o puchado sete metros um grande edifício de pedra, cal e tijolos, 

cimentado e sem forro, coberto de telhas de feitio japonez;  paiol,  estrebaria,  etc.,  

medindo  de  frente  onde  tem  uma colunata vinte e dois metros e quinze centímetros 

por nove metros e cinquenta  de fundos;  além á  cavaleiro deste edifício, existe uma casa 

com dois  pavimentos, frente  de  pedra, cal  e tijolos e  assoalhado  no pavimento  superior  

e  ladrilhado  no  pavimento  inferior,  tendo treis portas e treis quartos em cada pavimento 

e do lado um puchado com venezianas (...) atraz desta casa um barracão de pedra e cal  

coberto de telhas para galinheiro e lavanderia e etc, tudo confrontando com quem de 

direito. 

 

                                                      
110 Grafia original. 




